Kwaliteit op eerste overzichtsproeverij van Canadese wijnen
Op 28 oktober vond in hotel Crown Plaza in Den Haag voor het eerst in Nederland een grote
proeverij van Canadese wijnen plaats. Op de proeftafel stonden tientallen wijnen van in totaal negen
Canadese producenten uit Ontario en British Columbia. De kwaliteit van de wijnen werd door velen
van de ongeveer honderd belangstellenden, waaronder diverse uit de wijn- en restaurantsector, als
verrassend
goed
omschreven.
Voornamelijk
uit
Ontario
en
British
Columbia
De twee belangrijkste wijngebieden in Canada zijn het Niagara-gebied, gelegen ten zuiden van
Toronto, en de Okanagan Valley, in west-Canada zuidelijk van Vancouver. De meeste wijnen worden
er geproduceerd van bekende druivenrassen als cabernet sauvigon, cabernet franc en chardonnay en in mindere mate shiraz, pinot noir, riesling en sauvignon blanc. Maar er waren ook verrassende
wijnen van minder gebruikelijke rassen als baco noir en vidal te proeven.
Specialiteit
is
ijswijn
Een echte Canadese specialiteit is de ijswijn. Deze wordt gemaakt van bevroren druiven die na
persing een extra zoete most opleveren die wordt vergist tot een zoete wijn. Een enkele ijswijn
wordt op vat geript. Hoewel niet goedkoop, blijkt dit type wijn toch vele liefhebbers te kennen. Ook
het gezaghebbende blad Perswijn sprak zich onlangs positief uit over de kwaliteit van enkele
Canadese ijswijnen. Harpers magazine produceerde in maart 2002 zelfs een special over Canadese
wijnen.
Dat de Canadezen niet wars van experimenten zijn bleek ook uit de noviteit ‘La neige' op de
proeverij:
een
laagalcoholische
appelcider
in
ijswijnvariant.
Nederlandse
importeurs
De meeste van de te proeven wijnen zijn in Nederland bij importeurs te krijgen: StB Wine Imports,
Canada Food en Fema Trading. Anderen zoeken nog een importeur.
WIJNEN UIT CANADA
Canada is misschien niet het meest voor de hand liggende wijnland, het is in ieder geval wel een van
de meest onbekende. Het beeld dat wij in Europa hebben van Canada is koud en kil, niets is minder
waar.
In Canada zijn twee gebieden waar wijn geproduceerd wordt, in Ontario in de buurt van het Erie
meer en aan de westkant van Canada , British Columbia, in de buurt van Vancouver. Deze beide
gebieden liggen net zo zuidelijk als het midden van Italie en beide profiteren van een bijzonder
microklimaat.
De Canadese wijnindustrie bestaat al enige tijd, maar aan het begin van de jaren 80 heeft een grote
verandering plaatsgevonden en heeft de Canadese wijnindustrie het roer omgegooid. Men is gestart
met het produceren van wijnen van hoge kwaliteit, in eerste instantie voor de eigen markt en in een
later stadium ook voor de Verenigde Staten. Export naar Europa komt maar zeer langzaam op gang
en Canadese wijnen zijn dan ook tot op de dag van vandaag moeilijk te krijgen.
De kwaliteit van de Canadese wijnen wordt gewaarborgd door de zogenaamde VQA (Vintners Quality
Alliance). Wijnen met dit predikaat zijn vervaardigd uit 100% in Canada verbouwde druiven en
voldoen aan zeer strenge kwaliteitseisen.
Canada is een van de laatste onontdekte wijngebieden

IJswijn

De eerste Canadese ijswijn is gemaakt in de Okanaga Vallei in 1973. Enkele jaren later werd in
Ontario op Pelee Island ook ijswijn geproduceerd. Sinds 2001 mag ijswijn onbeperkt naar Europa
worden geexporteerd.

IJswijn wordt gemaakt van een variëteit aan druiven zoals Vidal, Riesling, Chardonnay, Pino Blanc en
zelfs Cabernet Franc.
Men laat na de normale oogst de druiven aan de wijnstokken bevriezen tot tenminste min 8 graden C.
De oogst vindt dan ook vaak pas plaats in januari. Ook tijdens het plukken en persen moet de
temperatuur beneden de min 8 graden C blijven.
Canadese ijswijn verschilt van de Duitse ijswijn doordat Canadese ijswijn wettelijk een hoger
suikergehalte moet hebben tijdens de oogst, hierdoor is het alcoholpercentage hoger en de smaak
voller. Hierdoor krijgt de wijn ook een rijke afdronk met een boeket van perzik, abrikoos en caramel
aroma’s.
Kortom een geheel nieuwe ervaring op het gebied van dessertwijn.

heeft drie wijnbouw gebieden.
Quebec : waar tot nu toe geen bijzondere wijnen vandaan komen.
Ontario : heeft de langste wijnbouw traditie en bestaat weer uit een
aantal sub districten te weten : Niagara Peninsula, Lake Erie en Pelée
Island. De omgeving van het Niagara meer is tevens het
wijnbouwgebied bij uitstek. De zomers zijn heet en de winters zijn
extreemkoud
Britisch Columbia : heeft al een grote wijnbouw traditie maar de
kwaliteit liet te wensen over. Pas de laatste tien jaar zien we een
opgaande lijn in kwaliteit wat is te danken aan het massaal herplanten
met Europese druivensoorten zoals de Chardonnay, Gewürztraminer,
Pinot Noir en Merlot.
Een nog veel voorkomende druivensoort is Vitis Labrusco waarvan de
wijnen een onaangenaam aroma hebben die doet denken aan de geur van
een natte muffe dierenpels waardoor de wijnterm foxy is ontstaan.
De wijnen met het VQA label geven een garantie voor de betere
kwaliteiten voor zowel herkomst als van samenstelling. Doorgaans zijn
Canadese wijnen licht gestructureerd en iets vlak.
Canada

