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We bezoeken volgende streken

 Loire

 Elzas

 Bourgogne

 Bordeaux

 Corbières

 Languedoc-Roussillon



Inleiding op Loire

 Ontspringt in de Ardèche (ten zuiden van het 

Centraal Massief), en stroomt recht naar het 

noorden. Maakt dan een bocht tussen Nevers, 

Orléans en Blois; zet dan koers naar westen en 

mondt uit bij Nantes in de Atlantische Oceaan

 In het Loiredal worden allerlei soorten wijn 

gemaakt : droge rode; droge, half-zoete en 

zoete witte; rosé, mousserende en licht-

mousserende wijnen …





Drie grote wijngebieden
 Boven-Loire : met als bekendste Sancerre en 

Pouilly. Hier heerst de Sauvignon Blanc, die 

een droge witte wijn oplevert

 Midden-Loire : Touraine en Anjou : een 

veelheid aan druiven en alle soorten wijnen

 Beneden-Loire : Pays Nantais : één 

belangrijke druif – Melon de Bourgogne of 

Muscadet, waarvan een lichte, fruitige wijn 

gemaakt wordt



Een greep uit de Loire-zee (1)

 Pouilly-sur-Loire

 Pouilly Fumé : ronde, maar stevige, 

witte wijn, met lichtgroene tint

 Pouilly-sur-Loire : bijna even droog 

als zijn buur, is minder houdbaar

 Beide wijnen hebben vooral 

vuursteentoetsen in hun bouquet



Een greep uit de Loire-zee (2)

 Sancerre 

 De beste zijn deze met 

de naam van de 

wijngaard op het etiket 

(lieu-dit)

 Mooie goud-groene 

kleur, fruitig, wat zuur 

met een zoete toets

 Best jong gedronken, 

verliest na 3 à 4 jaar 

zijn frisheid



Een greep uit de Loire-zee (3)
 Chinon

 De betere worden pas na één 
jaar vatrijping gebotteld. 
Hoogtepunt na 3 à 4 jaar

 Fijne, geparfumeerde wijnen 
met licht aangebrande geur

 (St.-Nicolas de) Bourgeuil

 AOC in rood en rosé. Wit 
draagt algemene 
appellatienaam Touraine

 Jong genietbaar, met lange 
bewaartijd (15-20 jaar)



Een greep uit de Loire-zee (4)

Vouvray : normaal, parelend, 

mousserend

 Lange bewaartijd

 Fruitige, zachte wijn 

met parfum van 

acacias.

 Droog, half-zoet en 

zoet in grote jaren



Een greep uit de Loire-zee (5)

 Côteaux du Layon

 Beste wijnen : 

Bonnezeaux & 

Quarts-de-Chaume

Côteaux de la Loire

 Wat droger dan 

Côteaux du Layon

 Soms wat wrang in 

hun jeugd, daarna 

zachter



Een greep uit de Loire-zee (6)

 Roséwijnen 

 Rosé d’Anjou : omgeving Angers, gemaakt 
van de Gros-Lot en de Gamay. Frisse, fruitige 
wijnen, meestal half-zoet gevinifieerd

 Cabernet d’Anjou : gemaakt van Cabernet 
Franc of Sauvignon

 Muscadet : 3 appellaties

 Muscadet

 Muscadet-de-Sèvre-et-Maine

 Muscadet-des-côteaux-de-la-Loire



Elzas : ligging & indeling

 Ligging : NO Frankrijk, te beginnen bij 

Marlenheim, ten westen van de Vogezen en de 

Rijn, langs de oevers van de Ill, tot Thann bij 

Mulhouse en de Zwitserse grens

 Verdeeld in 2 departementen (ook inzake 

kwaliteit)

 Bas-Rhin : 1/3 produktie in minder edele wijnen, 

vooral fruit-boomgaarden

 Haut-Rhin : 2/3 produktie in betere wijnen





Elzas : beschrijving

 Lange smalle wijngaard 12.000 ha over 120 

km, 109 gemeentes, zeer veel wijnbouwers 

(meer dan 10.000 AOC-declaranten)

 Sedert oktober 1962 AOC geworden

 Zeven variëteiten druivenrassen

 4 edele : Riesling, Gewürztraminer, Muscat & 

Pinot Gris

 3 fijne : Sylvaner, Pinot Blanc & Pinot Noir



Sigolsheim

Thann

Riquewihr

Hugel



Elzas 
 Klassering :

 AOC Alsace (zonder bijvermeldingen)

 AOC Alsace Grand Cru

 AOC Crémant d’Alsace

 AOC Alsace Klevener de Heiligenstein

 Andere wijntypes :

 Vendanges Tardives

 Sélection de Grains Nobles



Riesling Wolfberger 

Cuvée de Sélection

 Een eerder complexe wijn (met een 

minerale toets in de neus) die zich 

voornamelijk richt tot liefhebbers van 

zulk karakter. Hij bekoort door zijn 

mooie groen-gouden kleur, zijn neus 

met een vleugje verse rozijnen en 

bloemengeur (acacia en linde) met 

daarbij reeds een lichte minerale 

petroleumtoets. In de mond is hij 

levendig en rond, wat hem een goed 

evenwicht verleent.



 De Riesling levert in de Elzas uitstekende resultaten 
op, vooral op leisteen- of kleibodem zoals op de 
heuvelflanken van Eguisheim. De stokken zijn 
gemiddeld 20 jaar oud en zorgen voor een volmaakt 
evenwicht (een minerale toets zonder overdrijving 
op een onderbouw van fruit en bloemen).

 Vinificatie:

 De vinificatie gebeurt in cuves, op lage 
temperatuur, zodat het aroma van deze delicate 
druivensoort optimaal bewaard blijft.
Cépage : 100% riesling 

 Gaat goed samen met:

 Een uitgelezen begeleider voor alle types wit vlees, 
of een choucroute, maar hij laat zich ook waarderen 
bij een vis- of zeevruchtenschotel.



Elzas : de edele druivenrassen (1)

 Riesling : 16% van totale aanplant

 Elegante, fijne wijn, heel droog, 

lievelingswijn van de Elzassers

 Mannelijke wijn, krachtig, met een verfijnde 

fruitsmaak en een delicaat bouquet

 Gewürztraminer : 22% van de aanplant

 Zeer aromatisch, kruidig, vaak wat minder 

droog

 Volle smaak en lange afdronk

 Soms hoog alcoholgehalte (14°)



Elzas : de edele druivenrassen (2)

 Muscat : 4% totale aanplant

 Zeer aromatische wijn, geurend naar 

verse druiven, doordringende 

fruitsmaak in een eerder licht karakter

 Steeds droog gevinifieerd

 Pinot Gris : 4% totale aanplant

 Krachtige, gespierde wijn, droog, met 

subtiele neus

 In uitzonderlijke jaren een zoet 

zweempje



Elzas : de fijne druivenrassen 

 Sylvaner : 24% totale aanplant

 Lichte, frisse, fruitige wijn met 
bescheiden aroma

 De betere tafelwijn

 Pinot Blanc : 15%, ook 
‘Klevner’ genoemd

 Evenwichtige wijn, soepel, mals, 
aangename zuurtegraad

 Sterk toenemend ifv Crémants

 Pinot Noir : 5%

 Bijna uitsluitend in roséwijn

 Droog en fruitig (vooral uit de 
streek van St-Hippolyte



Een inleiding op Bourgogne

 Een rijke weerklank : Parijs is het hoofd, 

Champagne de ziel, Bourgogne de maag van 

Frankrijk

 De rode Bourgognewijnen zijn veelal lichte, 

verfijnde en subtiele wijnen

 De witte wijnen behoren tot de meest 

gerenommeerde van de wereld



Bourgogne : ligging & indeling
 Begint t.h.v. Auxerre, eindigt in Lyon

 Grote witte Chabliswijnen rond Auxerre

 Tussen Dijon en Santenay ligt de Côte d’Or

 Hautes Côtes-de-Beaune : ten westen van de 

Côte d’Or

 In Chagny start de Côte Chalonnaise

 In Sennecey-le-Grand, ten westen van de stad 

Mâcon, start de Mâconnais

 Vanaf Saint-Amour start de Beaujolaisstreek





Druivenrassen in Bourgogne

 Er zijn slechts 2 

hoofdsoorten : Pinot Noir 

voor de rode wijnen, 

Chardonnay voor de witte 

wijnen

 Andere toegelaten rassen : 

de Beurot, de Pinot Blanc, 

de Gamay (vooral in 

Mâcon & Beaujolais), de 

Caesar, de Tressot en de 

Sacy



Beaune Greves Vigne de l’Enfant Jésu Colline de Corton

La Romanée Meursault Genevrières



Bourgogne : klassement
 1. App. Bourgogne Grand 

Ordinaire

 2. Regionale app. 
Bourgogne

 3. Regionale app. met 
verplichte druivensoort, 
bijv. Bourgogne 
Passetoutgrains

 4. Beperkte regionale app. 
bijv. Mâcon

 5. Gemeentelijke app. 
bijv. Meursault

 6. Idem met vermelding 

van een cru, bijv. 

Meursault Clos de la 

Barre

 7. Idem van een premier 

cru, Meursault 1er Cru

 8. Grand Cru met enkel 

vermelding van naam, 

bijv. Richebourg



Pinot Noir 

 Een goede bourgogne, 

eerlijk en rechtdoor : 

heldere, glanzende 

kersenrode kleur, 

fruitige neus (kers & 

kirsch) met  lichte 

lindetoets. In de mond 

is hij stevig, met een 

beetje hout, een 

harmonieuze 

doorduwer.



Bordeaux : links & rechts

 Op de linkeroever van de Gironde en 

de Garonne : de app. Médoc, Pessac-

Léognan, Graves en Sauternes

 Op de rechteroever : de Libournais 

(Saint-Emilion en Pomerol en hun 

satellieten

 22 afzonderlijke en soms totaal van 

elkaar verschillende streken





De rijke bodems van Bordeaux



Bordeaux : de appellaties (1)
 Médoc, 

 Pessac-Léognan, Graves, 

 Sauternes, Barsac, Cérons, Loupiac, Ste-
Croix-de-Mont

 Entre-deux-Mers

 Ste-Foy-Bordeaux

 Premières Côtes de Bordeaux

 Côtes de Bordeaux St-Macaire

 Saint-Emilion & randgemeenten

 Pomerol, Lalande-de-Pomerol

 Côtes de Blaye



Bordeaux : de appellaties (2)

 Côtes de Bourg

 Bordeaux-Côtes-de-Francs

 Fronsac, Canon-Fronsac

 Côtes de Castillon

 Graves de Vayres

 Bordeaux

 Druivenrassen : Cabernet Franc, Cabernet 

Sauvignon, Merlot, Malbec, Petit Verdot



cab. franc cab.sauvignon   merlot

malbec petit verdot



Iets over Saint-Emilion
 St.-Emilion ligt op 30 km ten O. van Bordeaux

 Meest vlezige en volle rode Bordeauxwijn

 Twee categorieën wijngaarden : laagland en 
heuvels

 De heuvels van St.-Emilion liggen in een 
krans om het stadje heen

 Classificatie : 

 AOC St.-Emilion

 Grands Crus (70)

 Premier Grands Crus (12)
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Iets over Pomerol

 Verbouwd op sterk kiezelhoudende grond

 Lijken op St.-Emilion : subtiel en verfijnd

 Eigen kwaliteit : fluwelen molligheid

 Totale oppervlakte : 700 ha

 Zelfde druivenrassen als in Bordeaux, 

merendeel wel Merlot

 Geen specifieke classificatie, behalve AOC





Iets over Médoc (1)

 Twee delen : Bas-Médoc en Haut-
Médoc

 Vooral rode wijnen

 Haut-Médoc onderverdeeld in zes 
gemeenten, met eigen appellatie : St.-
Estephe, Pauillac, St.-Julien, Moulis, 
Listrac, en Margaux

 Margaux-wijnen zijn het vrouwelijkst, 
naar St.-Estephe toe worden ze voller. 



Chateau Lescalle Bord.Supérieur

 Druif : 30 ha waarvan 65% Merlot, 

15% Cabernet Sauvignon, 10% Petit 

Verdot en 10% Cabernet Franc

 Bewaring : 5 tot 10 jaar

 Temperatuur :18 - 20°C

 Een uitstekende wijn, gevinifieerd om 

groots te worden. Men proeft de 

edele terroir, nog verfijnd door een 

omzichtig gedoseerd verblijf op 

barriques. Uitstekend !



Zes gemeentelijke 

appellaties in de 

Haut-Médoc



Iets over Médoc (2)
 Médoc : strook van 100 km lang & 25 km 

breed, langs de Gironde

 Voornaamste druivenrassen : Cabernet 

Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot.

 Klassement van 1855 (!) :

 Grand Cru Classés (5 x eerste, 14 x tweede, 14 x 

derde, 11 x vierde, 18 x vijfde) 

 Grand Crus Exceptionnels

 Crus Grand Bourgeois

 Crus Bourgeois





Corbières



Een inleiding op Corbières

 40.000 ha; 22.000 ha in AOC

 Meest uitgestrekte wijngebied uit de Midi

 80% rood, 20 % wit en rosé

 Rood : carignan, grenache, syrah, 

mourvèdre, cinsault

 Wit : bourboulenc, grenache blanc, 

macabeu, rolle



Chateau Bel Evêque

 Een begaafd kunstenaar was hier 
aan het werk : mooie 
diepgranaatrode kleur, aroma's van 
geroosterd brood, koffie, zoethout, 
braambessen en ander rood fruit, 
dit alles op een licht gevanilleerde 
ondergrond. Deze aroma's zetten 
zich in de mond door via de volle 
en versmolten tannine 



Languedoc-Roussillon



Een inleiding op Languedoc-Roussillon

 Departementen Gard, Aude, Hérault, en Pyrenées 
Orientales

 Grootste wijngebied van Frankrijk (een zee van 
wijngaarden)

 Tussen Nîmes en Perpignan : 220 km lang, 50 km 
breed

 Mediterraan klimaat : zeer warme en droge 
zomers, zachte herfst en lente, met weinig vorst. 
Zwakke regenval. Droge winden die de ziektes 
tegenhouden.



Languedoc-Roussillon (vervolg)

 Ondergrond : leisteen (Saint-Chinian, Minervois, 

Corbières, Faugères), kalkafzettingen (Clairette, 

Coteaux du Languedoc), molasse (Malepère), 

mergel (Cabardès), zand en klei (Limoux).

 Druiven wit : marsanne, roussanne, bourboulenc, 

muscat, clairette, rolle, grenache blanc, viognier, 

picpoul, mauzac, chenin, chardonnay

 Druiven rood : grenache noir, carignan, cinsault, 

mourvèdre, syrah, lladoner pelut, merlot, cot.






