Wijnen uit Corsica

Algemeen
Corsica is het meest zuidelijke wijngebied van Frankrijk, 175 km ten zuidoosten van de Provence.
Het is een eiland met bergen en bossen. Er zijn meer dan 20 toppen hoger dan 2.000 m. De
wijngaarden bevinden zich veelal tussen 40 en 600 m hoogte. Het klimaat is mediterraan met
warme, droge zomers en natte, milde winters. De gemiddelde temperatuur voor juli is 29 °C en
voor januari 14 °C. De zon is dus volop aanwezig met gemiddeld 2.885 uren zonneschijn per jaar,
het hoogste voor Frankrijk. De jaarlijkse neerslag bij de kuststreek bedraagt gemiddeld 600 mm
per jaar, maar in het binnenland, op grotere hoogte, kan die tot 1.200 mm oplopen. De gemiddelde
neerslag voor het eiland is hoger dan het gemiddelde van Frankrijk. Het weer wordt er sterk
beïnvloed door de talrijke winden (tramontane, libeccio, grecale, maestrale, mezzogiorno,
sirocco). Er is een grote verscheidenheid in bodem, wat resulteert in talrijke microklimaten en
micro-terroirs. Over het algemeen kan men zeggen dat er leisteen is in het oosten (met delicate,
mollige wijnen), graniet in het westen (hier heerst de sciaccarellu), kalk in het noordwesten en
het zuiden (ronde, vlezige, minerale, wijnen van de niellucciu) en in het midden van het eiland zijn
er voornamelijk alluviale afzettingen. In de 6de eeuw voor Christus planten de Grieken de eerste
wijnranken. De Romeinen organiseren de wijnbouw in grote agrarische exploitaties.
Rond 1850 waren er circa 20.000 ha wijnvelden en ¾ van de bevolking was werkzaam in de
wijnbouw. Na 1875 is er alleen nog miserie: de phylloxera, economische crises, WO I en II. De
wijnbouw komt tot totale stilstand. In 1957 wordt de strenge AOC wetgeving van kracht met als
doel de kwaliteit van de wijnen te vergroten. Maar in 1962, naar aanleiding van de
onafhankelijkheid van Algerije, komt er invasie van Franse wijnboeren (pieds noirs) uit Algerije
en kent de wijnbouw een kentering. Ze geven de Corsicaanse wijnbouw een boost. In de ‘60 en ‘70
jaren wordt de wijnoppervlakte fel uitgebreid (1976: 32.000 ha) maar de productie betrof
echter veelal goedkope alcoholrijke (gechaptaliseerde) tafelwijnen. In de tweede helft van de
’70 jaren lanceert Europa een reductieprogramma om een halt toe te roepen aan de wijnzee. Een
nieuwe generatie wijnboeren staat op en legt de nadruk op kwaliteit. Zij zorgen ervoor dat de
oorspronkelijke druivenrassen in ere worden hersteld. De wijnoppervlakte wordt gereduceerd tot
een 7000 ha, de productie beperkt tot 370.000 hl en het volume aan AOC wijnen stijgt van
67.000 hl tot 112.000 hl.

Druiven:
Niellucciu • 35% van de totale aanplant • verwant aan de sangiovese (Chianti) • diepgekleurde
wijnen • aroma’s: rode vruchten, viooltjes, abrikoos • met ouderen: hazenpels en zoethout • van
het Corsicaans niullu = zwart, somber, hard

Sciaccarellu • 15% van de totale aanplant • geassocieerd aan knapperig • gedijt het best op de
granietbodem in west Corsica, Ajaccio • soepele, lichtgekleurde wijnen met finesse • aroma’s:
rood fruit en kruiden en kenmerkend pepertje

Vermentinu • 17% van de totale aanplant • ook bekend onder de naam malvoisie , favoria en rolle •
grote aanplant in Zuid-Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje • pp kalk behoudt vermentinu
frisheid, minerale toetsen en een goede aciditeit • zeer vol in de mond met nasmaak van
amandelen en appel • aroma’s: bloemen

