Sylvain BOCK, Ardèche
Sylvain Bock
Sylvain Bock werkte al ruim tien jaar in de wijn voordat hij voor zichzelf begon. Aanvankelijk
studeerde hij vreemde talen, maar in 2001 behaalde hij in Mâcon zijn BTS in wijnbouw en
oenologie. Na een stage bij Château Des Rontets in Pouilly Fuissé werkte hij bij diverse natuurlijk
werkende domeinen in de Rhône, maar hij nam ook een kijkje in de keuken bij de meer industriële
manier van wijnmaken, in Nieuw-Zeeland en in Bordeaux. Tussen 2005 en 2010 was Sylvain
verantwoordelijk voor en wijn en
wijngaarden van het Lyceé d’ Agricole in
Aubenas. Toen hij geen medewerking
kreeg om biologische wijnbouw en een
meer natuurlijke manier van wijnmaken in
te voeren besloot hij voor zichzelf te
beginnen. Hij wist 4 hectare wijngaarden
te bemachtigen ( in Alba la Romaine en
Valvignères), die voorheen werden
bewerkt door Gérald Oustric (Le Mazel).
Vanzelfsprekend
werkt
Sylvain
biologisch, en maakt hij wijn zonder
oenologische hulpmiddelen: natuurlijke
gisten, geen filtering of klaring. Hij
voegt niet of nauwelijks sulfiet toe. In
korte tijd is Sylvain Bock uitgegroeid tot
een van de smaakmakers van de Ardèche.
Zijn wijnen hebben een enorme frisheid
en zijn bescheiden in alcohol, geen
sinecure in zo’n zuidelijke streek. Ze zijn
dan ook verteerbaar en doordrinkbaar,
comme il faut!
Sylvain bewijst dat wijn zonder
toegevoegd sulfiet niet vreemd hoeft te
zijn. Maar wel lekker! Tot dusver maakte
Sylvain de wijnen in een (nogal krappe)
kelder onder de woning van een bevriend
echtpaar in Valvignères, de flessenopslag
was dan weer bij Le Mazel. Verre van ideale omstandigheden. Maar na veel juridisch getouwtrek
met de gemeente is

in het voorjaar van 2016 de constructie van Sylvain's eigen

wijnmakerij begonnen, net buiten Alba-la-Romaine. Dus in de toekomst kunnen z'n wijnen alleen
nog maar beter worden...

De wijnen van de Ardèche in cijfers
-

10.500 hectare rond de Gorges de l’Ardèche, van de Cevennen tot het Rhône-dal.

-

IGP Ardèche – IGP met vermelding Coteaux de l’Ardèche

7500 hectare

-

AOP Côtes du Rhône

1400 hectare

-

AOP Côtes du Vivarais

-

Zonder IG – Bv tafelwijn

-

1700 wijnbouwers in 16 wijncoöperaties – waarvan 13 binnen de UVICA – Vignerons

500 hectare
1100 hectare

Ardéchois en 70 particuliere wijnhuizen.
-

Meer dan 70% van de wijngaarden geherstructureerd = een van de hoogste percentages
van Frankrijk.

-

Totale oogst (IGP Ardèche - Vin de Pays des Coteaux de l'Ardèche, AOP en zonder IG):
550.000 hectoliter in de goede jaren, ofwel 21% van de productie van de regio RhôneAlpes.

-

15 miljoen verhandelde flessen, waarvan 20% wordt geëxporteerd..

-

In meer dan 30 landen in de wereld wordt wijn uit de zuidelijke Ardèche gedronken.
Grootste producent van Vins de Pays in de regio Rhône-Alpes en vierde grootste
producent van IGP cépagewijnen van Frankrijk.

IGP Ardèche en IGP Ardèche met vermelding Coteaux de l’Ardèche

Op 1 augustus 2009 werd de klassering van Franse wijnen aangepast aan het Europese model,
waarbij de Vins de Pays de aanduiding Indication Géographique Protégée kregen. Er werd geen
nieuwe categorie voor wijnen ingesteld, maar de erkenning met een officieel kwaliteitslabel was
een belangrijke ontwikkeling voor de Vins de pays, omdat de namen van de wijnen nu beter
beschermd zijn.
IGP is een officieel kwaliteitslabel dat wordt erkend door de EU. Het is een kwaliteitsgarantie
die het mogelijk maakt de wijn tegen hogere prijzen te verkopen en beter onder de aandacht te
brengen van de consumenten. Het label IGP identificeert een gebied, maar het is meer dan een
eenvoudige herkomstaanduiding: de reputatie van het product moet verbonden zijn met een
vaardigheid of een specifieke kwaliteit die te danken is aan de geografische herkomst.
De overgang naar IGP in de Ardèche was dus voor de hand liggend en legitiem, vanwege:
- de benamingen: Ardèche en Coteaux de l’Ardèche,
- de identiteit die sterk is verbonden met het gebied,
- de kwaliteit van de producten: al jaren wordt hard gewerkt om van de Vins de Pays de
l’Ardèche en de Coteaux de l’Ardèche kwaliteitswijnen te maken.

De IGP Ardèche-wijnen worden geproduceerd in het kleurrijke landschap van de Ardèche en
bieden wijnliefhebbers een uitgebreid assortiment elegante en authentieke wijnen met een
typisch lokaal karakter. Het productiegebied, waarin zowel cépagewijnen als mengwijnen worden
gemaakt, beslaat 7500 hectare en strekt zich uit over 339 gemeentes in het gehele
departement voor de IGP Ardèche en over 150 gemeentes in de zuidelijke Ardèche voor de IGP
Ardèche met de vermelding Coteaux de l’Ardèche. De productie bedraagt ongeveer 400.000 hl
per jaar in goede jaren.

Geografische ligging
339 gemeentes in het gehele departement voor de IGP Ardèche en 150 gemeentes in de
zuidelijke Ardèche voor de IGP Ardèche met de vermelding Coteaux de l’Ardèche.

Druivensoorten
De IGP-wijnen zijn cépagewijnen of mengwijnen.
Rode wijnen: 43% cépagewijnen en 57 % mengwijnen (45% van de productie).
Rosé wijnen: 57% mengwijnen (35% van de productie).
Witte wijnen: 25% mengwijnen (20% van de productie).

Productie
Ongeveer 385.000 hectoliter is geklasseerd als "IGP Ardèche", waarvan 25.000 hl als "IGP
Ardèche Primeurs".

De zuidelijke Ardèche heeft het privilege twee AOP-wijnen te produceren
1.

AOP Côtes du Rhône en Côtes du Rhône Villages Kanton Bourg Saint Andéol
- 1.400 hectare
- De Côtes du Rhône wordt gemaakt in de 4 gemeentes van het kanton Bourg Saint
Andéol: Bourg-Saint-Andéol, Saint-Just-d’Ardèche, Saint-Marcel d’Ardèche en
Saint-Martin d’Ardèche. Ze liggen in het zuidoosten van het departement Ardèche,
grenzend aan de departementen Gard, Drôme en Vaucluse.
- Gemiddelde productie Côtes du Rhône = 50.000 hectoliter.

2.

AOP Côtes du Vivarais
- 500 hectare.
- 9 gemeentes in de Ardèche – Bidon, Gras, Larnas, Labastide de Virac, Orgnac

l’Aven, Saint-Montan, Saint-Remèze, Lagorce, Vinezac – en 5 in de Gard.
- productie van ongeveer 15.000 hectoliter.

Bron: - www.clavelin.nl , www.rhonevaluewines.eu, www.lesvinsdardeche.com, www.fr.wikipedia.org

