A R G E N T I N I E
Argentinië is de 5de grootste wijnproducent ter wereld met een productie van ongeveer 16.000.000 hl per
jaar en daarmee de belangrijkste van Zuid-Amerika.

Historiek
Volgens oude gevonden documenten, verwelkomden de inwoners van de provincie Santiago del Estero midden
de jaren 1500 de Spaanse priester Juan Cidrón. Die was via La Serena ( Chili ) in Argentinië terecht
gekomen. Naast katoen en graanzaad importeerde hij ook de eerste wijnstokken. Deze Spaans-Amerikaanse
druivensoort werd toen ook in Chili en Californië geïntroduceerd : in Argentinië bekend als Criolla ( grande ),
in Chili als País en in Californië als Mission.
In 1853 richtte de Fransman Aimé Pouget in de Mendoza-provincie de ‘ School of Agriculture’ op. Hij
introduceerde Franse druivenvariëteiten en moedigde de Europese manier van wijn maken aan. In deze
periode immigreerden er ook Spanjaarden en Italianen die elk hun druivensoorten meebrachten.
Omdat de wijngaarden in dorre streken gelegen zijn met weinig regenval, begon men in 1884
irrigatiekanalen aan te leggen om het smeltwater van de toppen van het Andesgebergte, dat de grens vormt
met Chili, naar de wijngaarden te leiden.
In 1885 werd de spoorweg aangelegd tussen Mendoza en de hoofdstad Buenos Aires… en steeg plots de
vraag naar meer wijn. Vandaar dat de wijnproductie vooral bestemd was voor inlands verbruik en dat meer
aandacht werd geschonken aan kwantiteit dan aan kwaliteit. Jarenlang was de Argentijnse wijnindustrie
gebaseerd op de productie van een zware, vlak smakende witte wijn met roze ondertoon, gemaakt van
Criolla – grande en chica- en Cereza. Deze druiven werden soms nog gemengd met iets donkerders om een
slappe rode wijn te produceren.
Buenos Aires telt bijna 1/3 van de Argentijnse bevolking : 12 miljoen inwoners van de 37 miljoen
Argentijnen vormen hier een groot afzetgebied voor deze wijnen.
Tot 20 jaar geleden was export van wijnen haast onbestaand : het hoge verbruik – 90 liter per inwoner per
jaar – en de vaste wisselkoers van de Peso tegenover de Amerikaanse dollar waren winstgevend genoeg voor
de bodega’s om enkel te verkopen in Buenos Aires.
Maar de ingezakte binnenlandse markt nu – het wijnverbruik daalde tot 40 liter per inwoner per jaar -, de
sterk gedevalueerde munt en de investeringen door belangrijke buitenlandse drankengroepen ( Moët et
Chandon, Domecq, Seagram, Lurton, Piper Heidseck, Kendall – Jackson…) dwongen bodega’s hun aandacht te
richten op buitenlandse markten. Deze ommekeer ziet men aan de cijfers : in 1980 was de uitvoer slechts
220 hectoliter. In 1997 was deze al gestegen tot 1.205.000 hectoliter. Maar de huidige financiële crisis is
niet bepaald gunstig voor de wijnproducenten. De exporten dalen zelfs, maar de kwaliteit van de wijn blijft
wel vooruitgaan.
In 2003 telde het Argentijns Nationaal Instituut voor Wijnbouw 1179 wijngaarden, goed voor 210.000
hectaren ( gemiddeld 178 ha ) . Van 126 wijngaarden of 17.000 ha is de wijn bestemd voor export naar de
Europese Unie.

Belangrijkste druivensoorten
Malbec (9,2%), Cabernet-Sauvignon (2,9%), Merlot, Syrah, Tempranillo (5,2%), Sangiovese, Bonarda (9,5%),
Barbera.
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Torrontés (T. Riojana 8,8% - T . Sanjuanino 4,5%), Chenin Blanc (4,2%), Ugni
Blanc, Sémillon, Pedro Ximenez (20%), Muscat d’ Alexandrie ( 9,7%), Criolla, Cereza.
Malbec is en blijft de belangrijkste blauwe druif en bezorgt de meest verfijnde rode wijnen die geschikt
zijn om te rijpen. De Malbec gedijt hier het best : enorme temperatuurverschillen ( 15 à 20 tot zelfs 30°C
)tussen dag en nacht zorgen voor een trage rijping.
Bij de witte wijnen zijn deze van de Torrontés-druif zeer aantrekkelijk, die wat aan ( droge )
muskaatwijnen doen denken.
De geëxporteerde witte wijnen worden gedomineerd door de Chardonnay : boterachtige Chardonnay met
vatrijping.
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Voor de wijnen bestemd voor de plaatselijke bevolking, zijn de Criolla en de Cereza nog steeds de
belangrijkste druiven: zij vullen het grootste gedeelte van de wijngaarden van Argentinië met een
opbrengst van 210 tot 280 hl/ha.

Kwalificatie / Herkomstbenaming
Tot 1998 waren de herkomstbepalingen ( DOC ) nationaal nog niet vastgelegd. Sinds 1993 hebben
afzonderlijke wijngebieden binnen hun gebied een eigen DO gekregen ( 1ste : Lujan de Cuyo…). Het toetreden
tot de DO is echter vrijwillig, de controle ervan niet van staatswege.
De Argentijnse wijnen worden ingedeeld in 3 categorieën :
1. Vino Común ( gewone wijn, tafelwijn –vino mesa )
2. Vino No Común ( bijzondere wijn )
3. Denominacion de Origen Controlada
In categorieën 2. en 3. worden tenslotte nog volgende klassen onderscheiden :
Finos, Reservas, Reservado, Especiales.
Het ‘ Instituto Nacional de Vitivinicultura ‘ heeft nu, samen met de ministers van landbouw en economie, per
decreet van 14/01/2004 de indicatie op etiketten vastgelegd, welke van kracht wordt 2 jaar na verschijnen
in ‘ Boletin Oficial ‘. Tot zolang kunnen producenten de huidige etiketten gebruiken.
1. Indication de Procedencia ( IP )
2. Indication Geografica ( IG )
3. Denominacion de Origen Controlada ( DOC )
Toegelaten druiven DOC: ROOD: Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Pinot Negro, Tannat,
Barbera, Cinsaut
ROSE: Gewurtztraminer
WIT : Chardonnay, Sauvignon, Sémillon, Riesling, Torrontes, Riojano, Pinot Blanco

Wijnregio’s
Van Noord naar Zuid strekken de wijngaarden zich uit over meer dan 1770 km :
1.

Noord-Westelijke regio :
JuJuy
Salta
De noordwestelijke provincie Salta produceert na Mendoza de beste Argentijnse wijn.
De wijngaarden zijn hier het hoogstgelegen van de wereld. Goede producenten : Etchart, Cafayate
La Rioja
De verspreid liggende wijngaarden bevinden zich ten noordoosten van San Juan. De wijnbouw is
hier niet veel bijzonders.
Catamarca
San Juan
De streek ten noorden van Mendoza is belangrijk wat de omvang, maar niet wat de kwaliteit
betreft. Het klimaat is er minder gunstig en de wijn is er voor plaatselijk verbruik.

2.

Centrale regio :
Mendoza
Mendoza is het belangrijkste Argentijnse wijngebied en met +- 145.690 ha wijngaarden staat het
in voor ongeveer 70% van de Argentijnse wijnproductie. Zie verder…
Uco Valley

3.

Zuidelijke regio :
San Rafaël
Neuguén
La Pampa
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-

Rio Negro
Deze zuidelijke gelegen, grotendeels nog ongerepte streek lijkt de beste mogelijkheden te hebben.
De witte monocépages van Torrontés, Sauvignon, Chenin en Chardonnay behoren tot de betere van
Argentinië en de productie van mousserende wijn is de jongste jaren enorm gegroeid.

Mendoza
Zoals reeds vermeld is Mendoza veruit de belangrijkste provincie, maar de omstandigheden zijn verre van
uniform. De beste subgebieden liggen ten westen van de stad Mendoza, maar dankzij beter afgestemde
irrigatie beginnen er kwaliteitsdruiven te verschijnen in meer oostelijke regio’s.
- Voornaamste subgebieden Mendoza en districten :
-

Centraal Mendoza : Luján de Cuyo : Agrelo, Vistalba, Ugarteche, Perdriel, Carrodilla, Las
Compuertas.
Centraal Mendoza : Maipú : Lunlunta, Coquimbito, Cruz de Piedra, Barrancas.
Uco Valley: Tupungato : Villa Bastías, Cordón del Plata, Gualtallary.
Uco Valley : San Carlos : La Consulta
Oosten : Rivadavia
Zuiden : San Rafaël

- Lokatie Mendoza
Gelegen aan de voet van het Andesgebergte, ongeveer 960 km ten westen van Buenos Aires,
op ongeveer 33° zuiderbreedte. Ligt ongeveer even ver van de evenaar als de beste
wijngebieden in Frankrijk, Italië en Californië. De wijngaarden zijn gelegen op een hoogte tussen de 600 m
en 1500 meter.
- Bodem en klimaat
De bodem is los zanderig met een onderlaag van kiezel, kalk en klei.
Het klimaat is continentaal droog met weinig regen : gemiddeld valt er 225 mm regen per jaar.
( ter vergelijking: in Argentinië valt gemiddeld tussen de 150 mm en 400 mm regen per jaar - in België is dat
780,1 mm regen per jaar – in 2003 met de warme zomer was dat nog 670,7 mm )
Het tekort aan regenwater wordt aangevuld door het smeltwater van het Andesgebergte en irrigatie. De
temperatuur in de winter is gemiddeld 10° C en in de zomer kunnen de dagtemperaturen oplopen tot 40° C .
- Oogst
Omdat Mendoza gelegen is in het zuidelijk halfrond, vindt de oogst er plaats tussen half februari en einde
april.
- Exportcijfers wijn Mendoza

Vinos Finos
Bulkwijn

1997
1998
70,0
101,8
35,3
36,5
Miljoen US-dollar

1999
92,4
22,9

2000
99,1
13,0

2001
99,8
13,0

2002
85,3
13,7

3

Enkele BODEGA’S :
- Bodega y CAVAS DE WEINERT
Werd opgericht in 1975 door Bernardo Carlos Weinert en is gelegen te Lujan de Cuyo ( Mendoza ).
Geboren in een Duitse kolonie in Zuid-Brazilië, maakte hij eerst naam in de transportsector in ZuidAmerika.
Eens gefascineerd door de ‘wereld van de wijn’, besloot hij, na een grondige prospectie in Mendoza, het
oude wijndomein met gebouw, daterend uit 1890 en tot 1920 eigendom van de familie Otero, te kopen.
Na restauratie van het gebouw ( einde werken :1975 ) investeerde hij ook in voor die tijd nieuwe
vinificatietechnieken en omringde hij zich met bekende oenologen met als doel wijnen van hoge kwaliteit te
produceren.
- Bodega LA RURAL
De familie Rutini maakt al wijn sedert het begin van de 19de eeuw in Italië. Zoon Felipe Rutini besloot naar
Zuid-Amerika te emigreren en het was in Coquimbito, departement van Maipu ( Mendoza ) dat hij de eerste
wijnstokken plantte. In 1885 richtte hij de bodega ‘ La Rural ‘ op. Nadien volgde uitbreiding naar andere
omliggende streken.
Zo een tiental jaar geleden werd gestart met de volledige technische vernieuwing van de installaties met als
gevolg dat de capaciteit van de bodega sedertdien verdubbeld is.
De totale capaciteit bedraagt nu : 10.700.000 liter.
Sedert vijf jaar gebruiken ze ook Franse eiken vaten van 225 l , waarvan er nu meer dan 2000 in gebruik
zijn.
Hun wijngaarden :
-

-

Maipu-wijngaard : 10 ha in Coquimbito district, departement Maipu-Mendoza op 800 m hoogte.
100% Cabernet-Sauvignon
Tupungato-wijngaard : 100 ha in departement Tupungato-Mendoza op 1200 m hoogte.
17 ha chardonnay, 23 ha Merlot, 2 ha Traminer, 2 ha Pinot Noir, 6 ha Sauvignon Blanc, 20 ha
Cabernet-Sauvignon, 25 ha Malbec, 3 ha Syrah, 3 ha Cabernet Franc.
Rivadavia-wijngaard : 43 ha in Phillips district, departement Rivadavia op 600 m hoogte.
50% Chenin blanc, 50% Sauvignon blanc.
La Consulta-wijngaard : 30 ha in La Consulta district, departement San Carlos op 950 m hoogte.
100% Malbec.

- Bodega MEDRANO ESTATE S.A.
Medrano Estate is opgericht in 1997 door Gustavo Capone en Ambrosio di Leo en is gevestigd in Maipú (
Lunlunta ).
Zij verkopen wijn aan 17 landen, verspreid over Europa, Amerika en Azië. Tevens zijn ze de derde grootste
inlandse leverancier van bulkwijnen.
Ze werken samen met plaatselijke druiventelers, die ze technisch ondersteunen. Op deze wijze hebben ze
druiven van 500 ha wijngaarden ( 150 ha verspreid over 7 wijngaarden rond de bodega te Lunlunta, 200 ha
van Medrano-regio en 150 ha van andere districten ).
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