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HET huis E.Guigal 
“Naast het culturele en erfgoedaspect, zijn alle attenties die tijdens het leven van de wijn worden gegeven, 

bedoeld om intens en soms onverwacht plezier te brengen. Een geweldige wijn wordt gewaardeerd in sterke 

momenten van delen en gezelligheid en als het een vector van emoties wordt, vindt deze wijn van Maison Guigal 

dan al zijn betekenis." 

Philippe Guigal 

 

EEN FAMILIEVERHAAL 

De familie als oerwaarde, toewijding aan een illuster land waaraan het zijn prestigieuze wijnen te danken 

heeft, hier in een paar woorden, het Guigal-huis. Sinds de geboorte van het landgoed vertaalt het motto "Nul 

Bien sans Peine" elke dag een beetje meer de belofte die aan Etienne Guigal is gedaan om in zijn voetsporen 

te werken en samen te werken, de passie van deze familie te getuigen en over te brengen en zoveel emoties 

creëren. Marcel en Philippe, beiden vergezeld door hun echtgenotes, zijn vandaag de bewakers van dit 

uitzonderlijke landgoed dat geschiedenis, toewijding en delen samenbrengt. Een adem van inspiratie voor 

toekomstige generaties. 

 

Domaine Guigal werd in 1946 opgericht door Etienne Guigal in Ampuis, een klein oud dorp en de bakermat 

van de appellatie Côte-Rôtie. Het is de thuisbasis van een unieke wijngaard waar wijnstokken en wijn al 

2400 jaar worden gevierd. Aangekomen in 1924 op 14-jarige leeftijd, vinifieerde de oprichter 67 oogsten in 

Côte-Rôtie en nam hij vroeg in zijn carrière deel aan de ontwikkeling van Etablissements Vidal-Fleury. 



In 1961 nam Marcel Guigal, hoewel erg jong, samen met zijn vader de leiding van het Maison over, op brute 

wijze getroffen door totale blindheid. Hij werd in 1973 vergezeld door zijn vrouw Bernadette en werkte 

samen om het familiebedrijf te ontwikkelen. In 1975 werd hun zoon Philippe geboren, vandaag de oenoloog 

van het huis. Vergezeld door zijn vrouw Eve, vertegenwoordigt hij de derde generatie en zet hij het 

familiewerk voort in dienst van de Grote Wijnen van de Rhône-vallei. 

Sinds 1946 hebben werk en doorzettingsvermogen hun vruchten afgeworpen en bepaalde fasen getuigen 

hiervan, zoals de overname van Etablissementen Vidal-Fleury begin jaren 80, die nog steeds de volledige 

commerciële autonomie en hun eigen identiteit behouden. 

Tien jaar later werd 1995 gekenmerkt door de verwerving van het beroemde Château d'Ampuis, een 

historisch en oenologisch monument, gelegen aan de oevers van de Rhône, waarvan de lange geschiedenis 

rechtstreeks verbonden is met de appellatie Côte-Rôtie. 

Het landgoed Guigal werd in 2001 verfraaid door de overname van het voormalige landgoed Jean-Louis 

Grippat en het landgoed Vallouit, waardoor het zijn positie kon consolideren binnen de appellatie Côte-

Rôtie, maar ook in Hermitage, Saint-Joseph en Crozes-Hermitage. 

Sinds de zomer van 2003 is Maison Guigal, vastbesloten om zijn kennis van wijn en zijn omgeving altijd te 

verbeteren, een heel nieuw avontuur aangegaan: kuiperij. Dit traditionele en voorouderlijke werk zorgt voor 

extra technisch meesterschap in de charme van de historische setting van Château d'Ampuis. 

In maart 2006 verwierf de familie Guigal Domaine de Bonserine en steunde de ontwikkeling ervan, die 

onafhankelijk bleef van die van Domaine Guigal. 

De overname van Château de Nalys in Châteauneuf-du-Pape in juli 2017 markeert een belangrijke stap in de 

geschiedenis van Maison Guigal, dat zich zo vestigde in het zuiden van de Rhône-vallei en dat Nalys het 

zuidelijke vlaggenschip van de familie werd. 

We zijn niet zo ver verwijderd van de eerste vierkante meter kelder waar Etienne Guigal actief was, maar 

het is nu in drie hectare aan kelders en galerijen die wemelt van vaten, vaten en vaten. De geschiedenis en de 

ziel van de familie Guigal zijn sterk aanwezig in deze plaatsen waar in het geheim uitzonderlijke wijnen 

worden gehuisvest. 

Samen selecteert, kweekt en verkoopt deze familie, met ijver en passie, de grootste Appellations van de 

Rhône-vallei. 

DE WIJNGAARDEN 

"We beheersen de natuur alleen door haar wetten te gehoorzamen - Francis BACON" 

De wijnstok is een kostbaar goed en de druif is ongetwijfeld de meest begeerde vrucht door de eeuwen heen. 

Maison Guigal cultiveert een groot respect voor de wijnstokken en een diepe gehechtheid aan het behoud 

van deze nobele percelen. De wijnboeren begeleiden de rijping van de druiven in elk seizoen, vanaf de 

geboorte van de knoppen tot de oogst in september. Ze zorgen voor elke wijnstok zodat hij de winter met 

sereniteit tegemoet kan treden, om zichzelf te voeden met zon en water bij de terugkeer van de lente om 

eindelijk een uitzonderlijke druif te baren. Elk nauwkeurig en delicaat gebaar is het erfgoed van zoveel 

generaties die dit terroir van uitmuntendheid hebben begeleid. 

Domaine GUIGAL 

In het zuiden van Lyon, in Ampuis, in het hart van de appellatie Côte-Rôtie, op dit steile land gevormd door 

de Rhône en sinds de oudheid op terrassen verbouwd, heeft Maison Guigal met passie en volharding 

gewerkt aan de grote appellations. van de Rhônevallei. 

Tegenwoordig bestaat het landgoed uit vele uitzonderlijke wijngaarden: Côte-Rôtie, Condrieu, Hermitage, 

Châteauneuf-du-Pape, Saint-Joseph, Crozes-Hermitage ... Illustere percelen die het leven hebben gegeven 

aan prestigieuze flessen en de voortreffelijkheid van deze kelder. 



Beredeneerde wijnbouw, respect voor een voedend land 

Het behoud van de wijngaard en respect voor dit voedende land vormen de kern van de vereisten van 

Domaine Guigal. Vormgeven en onderhouden van de terrassen, snoeien en verzorgen van de wijnstokken, 

altijd aandacht, zonder kunstgrepen, een wijnbouw die luistert naar de natuur, beredeneerd en welwillend, 

zoals de mannen die het maken en de wijnen die het laten ontstaan. 

CÔTE-RÔTIE 

 

Deze beroemde wijngaard, die 24 eeuwen geleden door de Romeinen op heuvels werd geplant, is verdeeld 

tussen de Côte Brune, stroomopwaarts van de Reynardstroom en de Côte Blonde stroomafwaarts. De Côte 

Brune, die bijna uitsluitend uit Syrah bestaat, geeft een krachtige en intense wijn. De Côte Blonde bevestigt 

een grotere subtiliteit dankzij de aanwezigheid van Viognier die de Syrah sublimeert. Deze benaming dankt 

aan Château d'Ampuis, deze zeer mooie legende: “De heer van deze plaatsen had twee dochters, de een zo 

donker als de nacht, de ander zo blond als tarwe. Hij begiftigde hen door elk van zijn beste hellingen te 

geven toen ze trouwden. We hebben de Côte Brune en de Côte Blonde als erfgoed” 

CONDRIEU 

 

Deze wijngaard met steile terrassen met uitzicht op de Rhône bestaat uitsluitend uit Viognier. Deze 

zeldzame druivensoort geïmporteerd door de Grieken aan het begin van onze jaartelling, getrouwd met een 

granieten bodem en bevorderlijk voor zijn meest complexe expressie, geeft geboorte aan een unieke witte 

wijn met een goudgele kleur, begiftigd met intense en subtiele aroma's van delicate tonen van abrikoos en 

witte perzik. 

 



SINT JOSEPH 

 

Gewaardeerd aan de tafel van koningen in de 16e eeuw, de Saint-Joseph ontleent zijn naam aan de 

jezuïetenmonniken van Tournon. Het komt van Syrah voor de rode wijnen en ook van Marsanne en 

Rousanne voor de witte wijnen. De combinatie van deze druivensoorten en een zuid/zuidoost ligging op 

deze steile granietbodem, resulteert in delicate en gastronomische wijnen. 

HERMITAGE 

 

Deze prestigieuze benaming sinds de oudheid, ontleent zijn naam aan een 13e-eeuwse kluizenaar die zich 

wenste te bekeren door zich te wijden aan gebed en de teelt van de wijnstok. Gewaardeerd door het 

Russische hof en de machtigen van Europa, is deze rijke en massieve wijn met een sterke aromatische 

persistentie afkomstig van Syrah voor de rode wijnen en van Marsanne en Roussanne voor de witte wijnen. 

CROZES-HERMITAGE 

Crozes-Hermitage, een wijn doordrenkt met de essenties van het noordelijke terroir, wordt geboren op 

steenachtige, warme en filterende bodems. Deze uitgestrekte appellatie, deels op de hellingen bewerkt, 

bestaat uit Syrah voor de rode wijnen en Marsanne en Rousanne voor de witte wijnen. De rode tinten met 

een granaatrode kleur zijn smaakvol en evenwichtig. De witte wijnen zijn droog, aromatisch en doorspekt 

met bloemige noten. 

 

 



CHATEAUNEUF DE PAPE 

Het vloertapijt van kalksteen opgerolde kiezelstenen, geveegd door de Mistral en rood gekleurd onder de 

zon van de Provence, biedt onnavolgbare wijnen met smaken van het zuiden. Gemaakt van een complexe 

mix van de dertien druivensoorten van de appellatie, deze zuidelijke wijnen gedomineerd door Grenache, 

zijn complex met ronde en krachtige tannines. Een unieke en genereuze signatuur. 

Wijnmaken, overdracht van voorouderlijke gebaren 

Wijnmaken vereist een perfecte beheersing van deze voorouderlijke gebaren die de ontwikkeling van een 

voortreffelijke wijn leiden. Elke stap is nauwgezet en vereist constante aandacht en zorg. Hier wordt de 

essentie van een geweldige wijn verdeeld tussen ambachtelijke technieken en moderne hulpmiddelen voor 

het maken van wijn. Door deze dualiteit kunnen de druivenrassen hun karakter en de eigenheid van de 

terroirs waaruit ze komen volledig tot uitdrukking komen. 

De veroudering van de grote wijnen van de Rhône-vallei 

In de stilte, de frisheid en de duisternis van de kelders, moederen de onbeweeglijke vaten jaar na jaar hun 

kostbare inhoud. Deze rust is echter slechts schijn, want nergens anders is het leven intenser. Hier is eik 

koning: hij alleen zorgt, met constantheid en perfectie, voor de zeer subtiele uitwisseling die de wijn laat 

evolueren en verbeteren onder de dagelijkse waakzaamheid van mannen. Weer alleen weet hij deze 

grondstof, gemaakt van fruit en terroirs, delicate houtnuances, vanille, een paar geselecteerde tannines, te 

versterken. Zonder het ooit te domineren, onthult het de authenticiteit van de wijn, drukt het uit met een diep 

respect voor zijn evenwicht, zijn oorsprong en zijn oogstjaar. Dag na dag verfijnt, bloeit en versterkt de wijn 

in het vat. 

De productie van uitzonderlijke wijnen 

De wijnen van Maison Guigal worden geboren in de familieproeverij, in het hart van de historische kelders 

van het landgoed. In de rust van dit heiligdom maken vader en zoon dag in dag uit, als een ritueel, hun 

kostbare flessen. Aroma's, structuren, smaken, elke nuance wordt bestudeerd ... Zo lang zijn maanden van 

proeven nodig om eindelijk de uitdrukking van uitmuntendheid te zien en een intense en authentieke emotie 

te creëren. Uit deze natuurlijke alchemie ontstaat het evenwicht en de consistentie van de kwaliteit van de 

wijnen van het grote Rhône-huis, vintage na vintage. 

   

"De ambachtelijke kuiperij van het Landgoed" 

Sinds de zomer van 2003 is Domaine GUIGAL, vastbesloten om zijn kennis van wijn en zijn omgeving 

altijd te verbeteren, aan een groot avontuur begonnen: kuiperij. 

In het Château d'Ampuis, in de bijgebouwen van de 15e en 17e eeuw, vormt, assembleert en verwarmt de 

kuiper de traditionele stukken die bedoeld zijn voor het rijpen van de grote wijnen van het huis. Traditionele 

en voorouderlijke gebaren die Domaine Guigal extra technisch meesterschap geven. De wijnen van het huis 

worden dus gerijpt in eikenhouten vaten van hoge bomen en fijnkorrelig, afkomstig uit de grootste bossen 

van Frankrijk. 



Er worden ongeveer 800 nieuwe stukken gemaakt om te voldoen aan de jaarlijkse vraag van het Domaine, 

dat al deze noordelijke vlaggenschepen tot nieuwe stukken laat groeien. Deze traditionele praktijken 

verlenen Maison Guigal een unieke status, waarvan sommige van de geweldige wijnen bijna drie en een half 

jaar kunnen wachten voordat ze worden gebotteld. 

 

 

Alvast een geweldige proeverij gewenst. 

Paul 

Ziehier wat we gaan doen: 
























