Roger Raveel Collection + Uruguay

Vin de Pays d’ OC
Deze “grootste wijngaard van de wereld” ( meer dan 300.000 ha groot ) strekt zich uit aan de boorden van de
Middellandse zee over 4 departementen: GARD, HERAULT, AUDE en PYRENEES ORIENTALES.
Le Pays d’ Oc is marktleider in Frankrijk voor de “vin de pays” ( met een marktaandeel van 44% ) en voor de
“vin de cépage”.
Ongeveer 1500 ondernemingen ( coöperatieven, particuliere wijnbouwers,…) zijn actief in deze wijnsector.
De productie in 2002 bedroeg 3,7 miljoen HL, waarvan 75% voor export.
Een decreet van 15/10/1987 heeft de productievoorwaarden voor de VdP d’ Oc vastgelegd.
Zo zijn er 31 druivensoorten toegestaan, waarvan er 25 ook gevinifieerd worden als monocépage, met Merlot,
Cabernet Sauvignon en Syrah als belangrijkste voor de rode wijnen. Chardonnay, Sauvignon Blanc en Viognier
zijn dit voor de witte wijnen.
87% van de hier geproduceerde wijnen zijn monocépages ( voor 100% mono ), slechts 13% zijn assemblages.

Côtes de Malepère
Het is de meest westelijke ‘appellation d’ origine’ van gans de Languedoc: 31 gemeentes, gelegen rond het
massief Malepère, waaronder Carcassonne, maken er deel van uit.
De belangrijkste druivensoorten van deze wijnen zijn: Merlot ( min. 50% )
Cabernet Franc en Côt ( enkel of samen: min. 20% )
Aanvullende druivensoorten: Cabernet Sauvignon, Lledoner pelut.
Ongeveer 200 wijnbouwers produceren er “Les Grands Vins Côtes de Malepère”, geklasseerd als V.D.Q.S.wijnen, op bijna 3000 ha wijngaarden. 90% van hen zijn verenigd in 4 coöperatieven.
De distributie van de wijnen van Malepère is sedert de jaren ’80 flink toegenomen: naast het plaatselijk
verbruik steeg de verspreiding over gans Frankrijk van 24% tot 32% de laatste jaren.
Daarnaast is er niet alleen nog export naar de Benelux, Duitsland, Engeland en Zwitserland, maar ook naar de
USA en Japan.
De productie steeg van 10.000 hl in 1985 naar 20.000 hl in 1990 en verder naar 32.000 hl in 2000. In 1996
werd het “Syndicat du Cru Malepère” opgericht om hun wijnen een nieuw elan te geven op kwalitatief niveau, en
waarbij ook de wil aanwezig is om toe te treden tot de AOC-wijnen.

Le Minervois
“Le Minervois” is gelegen in de Languedoc maar is er eigenlijk geen administratieve entiteit. Het strekt zich uit
over de departementen van Aude en Hérault en omvat 75 gemeenten, waarvan er 14 niet voorkomen op de lijst
met AOC-statuut.
Le Minervois omvat 3 AOC’s: AOC Minervois, AOC Minervois La Livinière en AOC Muscat de St. Jean-deMinervois.

AOC Minervois
-

AOC-statuut sedert decreet van 15/02/1985 voor zowel rood, rosé en wit.
( Enkele wijzigingen sedert laatste decreet van 12/12/2003 = gemerkt met * )
+/- 4300 ha ten N.O. van Carcassonne tussen Villalier ( meest westelijk ) en Montouliers ( meest oostelijk )
Minimum alcoholgehalte : 12% volume ( * )
Minimum suikergehalte: 202 g/l voor rood, 192 g/l voor wit. ( *)
Max. opbrengst: 50 hl/ha
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- Toegelaten druiven en samenstelling voor rode wijnen :
Grenache Noir.
)
Syrah N.
) samen of apart: min 10%
) minimum
Mourvèdre N.
) samen of apart: vanaf oogst 2006: min 20% (* )
)
40 %(*)
Lledoner-pelut N.
)
Carignan N.
Cinsault N.
Picpoul N.
Terret N.
Aspiran N.
- Voor nieuwe aanplanten en herplanten vanaf 2003-2004: min. 4000 planten / ha met max. ruimte van 2,50 m
tussen de rijen. ( * )

Coteaux du Languedoc La Clape : Rood
-

-

Gelegen ten oosten van Narbonne in de gemeenten Armissan, Fleury d’Aude, Narbonne, Salles d’Aude en
Vinassan in het departement Aude.
Om ‘Coteaux du Languedoc La Clape’ ( decreet van 18/05/1998 ) genoemd te mogen worden, moeten de
wijnen bestaan uit een assemblage, samengesteld uit minstens 2 van de 3 hoofddruivensoorten, met een
minimum van 20% grenache:
Grenache Noir : min. 20% )
Mourvèdre N.
)
2 of 3 hiervan voor minimum 70%
Syrah N.
)
Carignan N.
Cinsault N.
Minimum 11,5 % alcoholgehalte.
Meer informatie : zie subrubriek “degustatieroute 2002” op www.sommelier.be

Wijn uit Uruguay : Pisano
Bron : WIJN, door André Dominé, Uitgeverij TextCase, Groningen 2001.
Uruguay is een land met een dunne bevolking : 3,2 miljoen inwoners verbruiken 98 procent van de wijnproductie
in eigen land. Hoewel bij ons nog totaal onbekend, is Uruguay met een jaarlijkse productie van 1.132.000
hectoliter, de vierde grootste producent van Zuid-Amerika, na :
Argentinia ( 12,6 miljoen hectoliter )
Chili ( 5,5 miljoen hectoliter )
Brazilia ( 2,8 miljoen hectoliter ).
De wijngaarden van Uruguay werden sedert 1900 aangelegd door Italiaanse en Baskische immigranten. De
belangrijkste wijngaarden liggen geconcentreerd in de zuidelijke regio, rondom de hoofdstad Montevideo.
Uruguay telt circa 9000 hectare wijngaarden. Opvallend is de keuze van de wijnstok Tannat die oorspronkelijk
uit het Zuidwest-Franse Madiran stamt,die reeds sedert ruim honderd jaar een totaal van 2900 hectare
wijngaarden inpalmt. Als Malbec staat voor typisch Argentinia en Zinfandel voor typisch California, dan is
m.a.w. Tannat typisch voor Uruguay. Andere aanwezige druivensoorten zijn, voor rode wijn : CabernetSauvignon, Cabernet Franc, Syrah en Merlot, en voor witte wijn : Ugni Blanc, Sémillon, Chardonnay,
Gewurztraminer en Sauvignon Blanc.
Eén van de toonaangevende producenten in Uruguay is PISANO. Dit familiebezit werd opgericht in 1924 door
stamvader Pisano, afkomstig uit Italia en zijn echtgenote die uit Baskenland stamde. De wijngaarden van Pisano
totaliseren 30 hectare, met volgende aanplant :
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Chardonnay, Sauvignon Blanc, Gewurztraminer,Tannat, Cabernet en Merlot.
De bodem bevat leem en klei. Wijndomein Pisano is gelegen 25 kilometer ten noorden van Montevideo, nabij de
Rio de la Plata, waar het klimaat warm en maritiem is.
Sommelier heeft voor de wijnliefhebber vier wijnen uit Uruguay gekozen, één witte en drie rode.
Herman F.Vermoesen
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