VINOVALIE in het Franse ZUIDWESTEN
ZUIDWESTEN
Het zuidwesten, dat zich uitstrekt van Bergerac tot aan de Pyreneeën, heeft een grote
verscheidenheid van wijnen dank zij talrijke lokale druivensoorten, die worden toegevoegd aan
klassieke druiven uit de Bordeaux streek. Deze waaier van druivensoorten, die nergens anders
worden aangetroffen, geeft een bijzonder karakter aan de wijnen van het zuidwesten.

De wijngaarden liggen langs de rivieren die in de verbrede, trechtervormige riviermonding van de
Gironde uitmonden:
- Bergerac aan de Dordogne
- Cahors aan de Lot
- Gaillac aan de Tarn
- Fronton, Buzet en Marmandais aan de Garonne

VINOVALIE
Vinovalie is een groep van 4 vooraanstaande coöperatieven uit het zuidwesten, gelegen ten
noorden van de stad Toulouse. Vinovalie werd opgericht op 25/07/2006 en is goed voor een
geregistreerd kapitaal van 800.000 €. In totaal zijn er ongeveer 4000 ha wijngaarden.

Deze 4 coöperatieven hebben hun krachten gebundeld om een innovatieve reeks kwaliteitsvolle
wijnen te maken van zowel klassieke als inheemse druiven die op de markt komen als Vin de Pays
( vb du Comté Tolosan ) of als AOC ( Fronton, Gaillac, Cahors ).
De 4 coöperatieven zijn:
- Cave de Técou ( Gaillac )
- Les Vignerons de Rabastens ( Gaillac )
- Cave de Fronton ( Fronton )
- Les Côtes d’ Olt ( Cahors )

CAVE DE TECOU, L’excellence des Gaillac
Cave de Técou is één van de drie belangrijke coöperatieven in Gaillac naast een honderdtal
onafhankelijke producenten.
Deze coöperatieve werd opgericht in 1953 en beschikt over 800 ha wijngaarden. De bodem van
de wijngaarden op de linkeroever van de Tarn bestaat vooral uit alluviaal grind, goed voor de
productie van rode wijnen. Op de rechteroever is er vooral zand- en kalksteen voor de witte
wijnen.
Técou was trouwens ook een pionier op gebied van rijping op eiken vaten.
Wijnen worden gemaakt van enkele typische lokale druiven: Mauzac en Loin de L’oeil voor wit en
Braucol ( of Fer Servadou ) voor rood.
LES VIGNERONS DE RABASTENS, Gaillac de mains de maîtres
Deze coöperatieve is groter dan Cave de Técou en produceert eveneens wijnen AOC Gaillac.
150 wijnbouwers bewerken er 1200 ha wijngaarden met o.a dezelfde lokale druiven als Técou.
Eén van hun rode wijnen valt op: Laurent Jalabert rouge. De gewezen wielerkampioen volgt de
productie van deze wijn ( samenstelling: braucol, syrah, duras ) van nabij mee op.
Gaillac kent vele druivensoorten, vandaar de grote verscheidenheid van wijnstijlen. Naast de
traditionele Bordelese druivensoorten Muscadelle en Sauvignon worden de lokale druiven Mauzac
en Loin de l’ Oeil, die aan belang gewonnen heeft, gebruikt voor de witte wijnen. Een wijngaard
voor witte wijn moet minstens 15 % Sauvignon of Loin de l’ Oeil bevatten of een assemblage van
beide soorten. Witte Gaillac kan droog, zoet ( doux ) of vol en zacht ( moelleux ) zijn, stil,
mousserend op perlé. Gaillac perlé is een traditionele droge witte wijn. Tijdens de productie
moet een beetje koolzuurgas van de malolactische gisting behouden blijven als de wijn wordt
gebotteld: de belletjes in het glas zien er uit als pareltjes, vandaar ‘ perlé ‘.
Twee stijlen rode Gaillac. Voor de eerste wordt Duras vermengd met Braucol ( Fer Servadou )
voor structuur en met Syrah voor de kleur. Voor de tweede wordt Duras vermengd met Merlot
en Cabernet. Rode Gaillac Nouveau of Primeur wordt van Gamay gemaakt.
CAVE DE FRONTON, Le vignoble tolosain
De AOC Fronton is een klein gebied dat rode wijn, een beetje rosé maar geen witte wijn
produceert. Het ligt op een plateau tussen de rivieren de Tarn en de Garonne. De bodem
schommelt tussen roodachtig grind met een hoog percentage ijzer en zanderige leemgrond met
slib op basis van ontbonden klei. De karakteristieke fruitachtige smaak van Fronton komt van de
Négrette druif, die 50 – 70 % van de menging moet uitmaken. Wijn van de Négrette is soepel en
fruitig met weinig tannines, zodat hij de neiging heeft gemakkelijk te oxyderen en snel ouder te

worden. Daarom wordt hij vermengd met Cabernet-Sauvignon, Cabernet-Franc of Braucol ( Fer
Servadou ). Hun aandeel wordt beperkt tot 25 %.
Vroeger was de appellation ingedeeld in 2 gebieden met elk een eigen coöperatieve: Côtes de
Frontonnais en Côtes de Villaudric. Tegenwoordig spreekt men kortweg van AOC Fronton en Cave
de Fronton is de enige coöperatieve in het dorp zelf.
De 120 ‘ coöperateurs ‘ van Cave de Fronton bewerken er 1.100 ha wijngaarden.
Dat deze coöperatieve kwaliteit beoogt is waar te nemen in haar onderscheidingen die ze behaalt
met haar wijnen. Zo werd de roséwijn ‘ Inès 2008 ‘ bekroond tot ‘ Champion du monde des Rosés
2008 ‘ op de Mondial des Rosés te Cannes. Hun roséwijn ‘ So Chic Négrette Rosé 2008 ‘ behaalt
een vermelding met 2 sterren in de Guide Hachette 2010.
LES COTES D’ OLT, Le soleil noir de Cahors
De coöperatieve werd gesticht in 1947 en is gelegen in Parnac, ten westen van Cahors.
De wijnstreek van Cahors strekt zich uit over 40 km langs de valleien van de Lot. De wijnstokken
groeien op de hellingen van drie terrassen van deze vallei en op het plateau of causses erboven.
Het klimaat wordt zowel door de Middellandse Zee als door de Atlantische Oceaan beïnvloed,
want Cahors ligt op gelijke afstand van beide.
AOC Cahors is uniek, want Malbec is de belangrijkste druivensoort en Cabernet-Sauvignon of
Cabernet Franc zijn niet toegelaten. Minimum 70 % Malbec is vereist, en bereikt soms 100 %.
Merlot en Tannat zijn wel toegelaten: Merlot verzacht Malbec terwijl Tannat nog meer tannines
toevoegt.
De coöperatieve Les Côtes d’ Olt neemt ongeveer 1/3 van AOC Cahors voor haar rekening, gaande
van een klassieke Cahors tot lichtere, fruitiger wijnen.

TYPISCHE LOKALE DRUIVENSOORTEN
MAUZAC
Tussen Toulouse en Albi ligt in het hart van het
zuidwesten een schitterend gebied waar de Mauzac zijn
oorsprong vindt. Dit late aromatische witte druivenras is
goed bestand tegen vorst in het voorjaar, maar is
gevoelig
voor
bepaalde
ziekten,
mijten
en
wijngaardwormen. Als het ras echter zorgvuldig wordt
geteeld en de opbrengst laag wordt gehouden, levert
het zeer verfijnde witte wijnen op, vooral in de AOC's
Gaillac en Limoux, waar het wordt geassembleerd met de Chenin Blanc en de Chardonnay
voor de productie van de mousserende AOC-wijn Blanquette de Limoux (sinds 1530). Met
ongeveer 3.500 hectare blijft de Mauzac een marginaal druivenras in Frankrijk, maar in
het zuidwesten levert het delicate wijnen op met aroma's van gebakken appel, witte perzik
of peer en een gekruide afdronk.
Waar wordt dit druivenras verbouwd?

Languedoc - Roussillon, Sud - Ouest

LOIN DE L’ OEIL
Loin de l’ oeil of ook Len de L’El genoemd is een druivensoort
voor witte wijn uit Zuid-West Frankrijk. Deze druif wordt
vooral gebruikt bij de witte wijnen uit Gaillac. De naam die
letterlijk “ver uit het zicht” betekent heeft zijn oorsprong in
de grote afstand die er is tussen de tak en de druiventros.
Het ras is gevoelig voor rotting en wordt niet zoveel
aangeplant. De wijnen van de Len de L'El zijn vrij zwaar,
hebben een hoog alcoholpercentage en een zeer aanwezige
fruitsmaak. De wijnen zijn er zowel in de stille als mousserende variant.
Ofwel wordt de druif vroeg geplukt voor zijn aciditeit ofwel laat voor zijn likoreus karakter.

BRAUCOL ( FER SERVADOU )
Een zeldzame druif is de Braucol, ook bekend onder de naam Fer Servadou, Pinenc of Mansois.
Marcillac is de enige AOC waar ze als Fer Servadou de hoofdrol speelt, maar ook in de Gaillac
wordt ze af en toe als monocépage gebotteld ( alhoewel ze er gewoonlijk geblend wordt met
Syrah en Duras ). In Madiran speelt ze als Pinenc een kleinere rol in de
blend.
Het is niet geheel duidelijk waar de druif vandaan komt, maar eerste
DNA testen verwijzen naar een verwantschap met Cabernet Franc. In
blends wordt de druif gebruikt om kleur en aroma te leveren. Typische
aroma's van de Braucol zijn cassis, bessen, kersen, frambozen. In de
literatuur worden ook rabarber en groene peper vermeld. Heel typisch in
de mond is de relatief hoge zuurtegraad die de wijn erg fris maakt. Deze
druif moet in volle maturiteit geplukt worden om zijn typische aroma’s
waar te nemen. Te vroeg geplukt geeft dat de geur van pepers, te laat
gebrande toetsen.
NEGRETTE
Is een cépage oorspronkelijk afkomstig van Cyprus.
Blauwe druivensoort van goede kwaliteit, hoofdzakelijk
voorkomend in het zuidwesten van Frankrijk, Fronton en
Lavilledieu. Vaak bestaat de melange uit Gamay, Syrah,
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc en Malbec. De wijn van
de Négrette is sterk gekleurd, heeft een mooie structuur
en wordt gekenmerkt door een soepele smaak met daarin
veel, ietwat somber bessen- en kersenfruit.

Meer info over Cahors en de Malbec-druif kan je nalezen op www.wijnclub.org
archief van 13/12/2005.
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