PETIT VERDOT

Algemeen
De Verdots, blauwe druivenrassen, waren vroeger tamelijk verspreid in de wijngaarden. Er was de
Gros Verdot, nogal rustiek en zeer vruchtbaar en de Petit Verdot, zeer kleur- en tanninerijk.
Alleen deze laatste is overgebleven en is het meest bekend in de Médoc.

De Petit Verdot is een druivensoort met vrij compacte, kleine tot middelgrote trossen en kleine
blauwzwarte bessen met een dikke, harde
schil.
Het is een wispelturige druif: ze rijpt erg
laat ( later dan bv Cabernet Sauvignon en
Syrah ) of helemaal niet tijdens een
moeilijk jaar en heeft een laag rendement.
Omdat de Petit Verdot zo laat rijpt zijn er
maar weinig gebieden waar zij tot gehele
rijpheid komt, namelijk daar waar het
langer warm blijft. Bovendien is ze gevoelig
voor droogte met risico voor waterstress.
Petit

Verdot

vereist

dan

ook

een

onderstok en een terroir aangepast aan
haar

grillige

maturiteitsvoorwaarden.

Waarschijnlijk werd ze daarom destijds
verwaarloosd.
Als de Petit Verdot echter tot volle
rijpheid komt geeft zij diepgekleurde
wijnen die aromatisch en tanninerijk zijn
met een flinke dosis aciditeit en alcohol.
Ze hebben hierdoor een goed bewaarpotentieel. De Petit Verdot wordt regelmatig gebruikt om
rode wijnen iets meer kracht, kleur en diepgang te geven.
Qua smaak lijkt de druif op Syrah: kruidig, vol en complex. Als hij goed rijp is geeft de Petit
Verdot een peperige, gekruide, geurige wijn met veel smaak, tannine, kleur en alcohol.

Waar?
Oorspronkelijk komt de Petit Verdot uit Frankrijk, vooral uit de Médoc, waar ze vooral gebruikt
wordt in assemblages als supplement van kleur, aromatische rijkdom, tannines, alcohol en
aciditeit. Zo komt ze voor 5% voor in de assemblages van de beroemde Châteaux Margaux,
Latour en Lafite Rothschild, 8% in Château Léoville-Barton, 10% in Château Palmer en zelfs 12%

in Château Lascombes. Tegenwoordig is ze vooral terug te vinden op de linkeroever van de
Gironde, van Margaux tot St. Estèphe, en ook in Languedoc-Roussillon. De aanplant in Frankrijk is
echter nooit meer dan 5 % van de totale wijngaardoppervlakte geweest. In 1958 bedroeg de
aanplant 685 ha, in 1988 338 ha, in 1994 380 ha.
De kunst van een goede wijnbouwer is om van de Petit Verdot een monocépagewijn te maken.
Deze monocépagewijnen

komen voor in Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië en in de Nieuwe

Wereld wijnlanden, o.a. in Argentinië, Australië ( van minder dan 100 ha in 1998 tot 1337 ha in
2003 ), Californië ( 359 ha in 2002 ), Canada, Chili ( 137 ha in 2003 ), Zuid-Afrika…

Andere benamingen
Petit Verdot komt ook voor onder volgende benamingen: Verdot ( Rouge ), Petit Verdau, Petit
Verdot Noir, Carmelin, Héran, Lambrusquet ( noir ).

