
CORTON-CHARLEMAGNE 

 

 
Situering 

 

Corton-Charlemagne is een Appellation d'Origine Contrôlee (AOC) en de Grand Cru wijngaard 

voor witte wijn in de Côte de Beaune, subregio van Bourgondië ( zie kaart op laatste pagina ) . 

Deze AOC is gelegen in de gemeenten Aloxe-Corton , Pernand-Vergelesses en Ladoix-Serrigny . 

Chardonnay is hier de enige toegestane druivensoort, die de Aligoté volledig vervangen en 

verdrongen heeft ( Aligoté was nog toegelaten tot 1948 ). Elk jaar worden ongeveer 300.000 

flessen witte wijn 

geproduceerd in deze 

appellatie . De AOC werd 
opgericht in 1937.  

 De wijngaarden bevinden 

zich  op het hoger gelegen 

gedeelte van de Corton- 

heuvel die zich uitstrekt 

tussen de Bourgondische 

dorpen Ladoix-Serrigny en 

Pernand-Vergelesses.  De 

hellingen zijn beplant met 

de meest waardevolle 

wijnstokken,  zijn zuid-

oostelijk gericht en 

geleidelijk afhellend  naar 

de grote Franse snelweg 

Route 74 . De bodem van 
deze wijngaarden bestaat uit een lichte grond en een hoog percentage krijt. 

Meer naar beneden bevinden zich  de wijngaarden van de rode Grand Cru  Corton wijn, waar de 

grond rijker en roder is.  Nog lager op de oostelijke flank liggen de rode Premier Cru’s van Aloxe-

Corton. Het laagste deel van de heuvel produceert betrekkelijk lichte rode landwijn, die nog 

uitstekend is.  De witte Corton-Charlemagne wijnen behoren tot de beste van de wereld: ze 

bloeien open na 5 jaar en blijven 
prachtig gedurende 15 tot 20 jaar. 

Bonneau du Martray is de grootste 

eigenaar van wijnstokken binnen de 

Corton-Charlemagne wijngaard met 9,5 
hectare.  

 



 

Productie  

In 2008 bedroeg de oppervlakte 52,44 ha  goed voor een  productie binnen de AOC van ongeveer 
2.240 hl wijn, wat overeenkomt met iets minder dan 300.000 flessen.  

Oorsprong  

Volgens de legende is Corton-Charlemagne bekend om zijn witte wijnen omdat de eega van Karel 

de Grote, keizer der Franken, witte wijnen prefereerde boven rode omdat deze geen vlekken 
nalieten op diens baard.   

 

 

 

 

 



 

 


