RIQUEWIHR

De Alsace is als een tuin. Een gebied zonder
weerga waarin een uniek landschap en een eeuwenoude cultuur hand in hand gaan. Verspreid
langs de wijngaarden lijken op mysterieuze wijze
dorpjes te zijn uitgestrooid waar de tijd stil staat,
terwijl torens en burchten op de heuveltoppen de
laatste overblijfselen van een bewogen verleden
vormen. Liefde voor de wijn bepaalt hier het
landschap, geeft kleur aan de dorpsstraatjes en
geeft aan kelders de perfecte rust om te proeven.

De Alsace is als een uitbundig bloeiende tuin die
een onvergelijkbaar palet
wijnen voortbrengt, afkomstig van een uniek terroir!
De wijnboeren brengen dit
terroir tot uitdrukking door
hun vakmanschap, gevoel
en ervaring. Dat geeft de
Alsacewijnen hun uitgesproken persoonlijkheid.
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De wijnlandschappen
van de Alsace
De wijngaard van de Alsace is een van de noordelijkste
van Frankrijk en van heel Europa. Hij ligt verspreid over 119
gemeenten in de departementen Bas-Rhin en Haut-Rhin.
Parallel aan de Rijn en slechts enkele kilometers breed
strekken de wijngaarden zich uit over een lengte van 120
kilometer, van Marlenheim ter hoogte van Straatsburg tot
Thann in het zuiden. Met nog een kleine enclave in het
hoge noorden rond Cleebourg. De productieve aanplant
telt 15.500 hectare wijngaarden met AOC.

1 Kaart
Zie de clip Jardin d’Alsace

Bevoorrechte
ligging en klimaat
Het eigen karakter van
het terroir in de Alsace
berust op specifieke
klimatologische condities,
ligging en een in
Frankrijk en wellicht in
de hele wereld unieke
geologische diversiteit.

Het wijngebied Alsace aan de oostkant van
de Vogezen ligt op een serie heuvels aan de
voet van diezelfde Vogezen op een hoogte
tussen 200 en 400 meter. De ligging, hoofdzakelijk op het zuiden en zuidoosten, en de
bijzondere hoogte waarop de stokken staan,
bieden de druiven een maximale instraling
van zonneschijn.
De natuurlijke barrière van de Vogezen beschut de wijngaarden en heeft een tweeledig
effect op het zo bijzondere klimaat in de Alsace.

I
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Ten eerste beperken de Vogezen de maritieme invloed en versterken ze
het continentale aspect van het klimaat met warme zomers en koude
winters. Dit heeft een gunstig effect op de temperatuursom die van invloed is op de wijnstok, d.w.z. die van temperaturen boven 10°C tijdens
de vegetatieperiode. Colmar profiteert hierdoor van een gunstiger situatie
dan Dijon of Reims.
Ten tweede hebben de overwegend westenwinden de neiging hun
neerslag overvloedig te laten vallen aan de westkant van de Vogezen
en dus uitgedroogd af te dalen naar de wijngaarden. Hierdoor maken ze
van Colmar en omgeving een van de droogste streken van Frankrijk met
jaarlijks slecht 550 mm neerslag. Verder valt er in het overgrote deel van
de streek tussen 600 en 650 mm neerslag.
Het droge klimaat is daarom zo gunstig omdat de wijnstok op zijn best
gedijt bij een beetje stress. Hij heeft maar weinig water nodig en voelt zich
thuis op arme, stenige en steile bodems. De geringe neerslag maakt het
ook mogelijk om het aantal behandelingen van de wijngaard te beperken,
omdat rotting maar moeilijk tot ontwikkeling kan komen
Het klimaat in de Alsace onderscheidt zich ten slotte door de afwisseling
van warme dagen en koele nachten in het naseizoen. Deze conditie
draagt bij aan een langzame en late rijping van de druiven, evenals aan
de ontwikkeling van complexe aroma’s en behoud van zuren en fruit. Het
resulteert in wijnen waarvan de structuur gebaseerd is op rijpe zuren.
Op beperktere schaal zorgen de ligging van de hellingen, hun hellinggraad,
de capaciteit van de bodem om warmte op te slaan, bescherming door
reliëf en eventuele invloed van een riviertje voor een hele reeks microklimaten waarvan eerst en vooral de Grands Crus profiteren.

I

10 122
BLIENSCHWILLER

G E O G R A F I E I K L I M A AT I G E O L O G I E I B E P R O E F D VA K M A N S C H A P I T E R R O I R E X P R E S S I E

Een mozaïek
van uitzonderlijke bodems
Een bewogen geologisch verleden heeft geleid tot een
veelheid aan magnifieke en gevarieerde terroirs. Alle denkbare formaties, van het Primair tot het Kwartair, zijn in de
Alsace vertegenwoordigd.
150 miljoen jaar geleden overstroomde de zee het gebied
dat nu de Rijnslenk is. Op de granieten oerbodem zijn toen
tal van sedimentaire gesteenten afgezet, zoals zandsteen,
kalk en mergel.
In het Tertiair, ongeveer 50 miljoen jaar geleden, is het Rijnmassief ingestort. Eerst gebeurde dat geleidelijk, later op een
veel ruwere manier, waardoor de huidige Rijnvlakte ontstond.
Deze opeenvolgende instortingen hebben ertoe bijgedragen dat het geheel van geologische lagen aan de oppervlakte is gekomen in een extreem gecompartimenteerde vorm.
Vervolgens hebben mariene afzettingen en die van rivieren
hieraan samen met de invloed van erosie nog eens extra
complexiteit toegevoegd.
Aan de kant van de slenk waar de Alsace ligt, onderscheidden
zich tenslotte drie geologische hoofdformaties: het gebergte
van de Vogezen met graniet, zandsteen en soms wat schist,
de heuvels aan de voet van de Vogezen met een onvoorstelbare diversiteit aan bodems en de Rijnvlakte met mergel en
alluviaal materiaal. Verder moet gewezen worden op de vier
breukvlakken bij Saverne, Ribeauvillé, Rouffach-Guebwiller
en Thann die het wijngebied nog verder versnipperen.
De meeste wijndorpen kennen vandaag de dag vier of vijf
verschillende geologische formaties met soms heel nauw
begrensde percelen pal naast elkaar. Ze bieden een rijk
mozaïek aan bodems met een ongeëvenaarde diversiteit.
In deze eindeloze variatie ligt grotendeels de uitzonderlijke
diversiteit van de Alsacewijnen besloten.

1
1
1

Bodemformaties van de Alsace
De Rijnslenk nu
Sporen van een instorting
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De bodems van de Alsace
Om een beter inzicht te krijgen in de bodemdiversiteit in de Alsace, heeft een hergroepering
van bodemtypes geresulteerd in een classificatie met 13 geologische samenstellingen. Ze
strekken zich uit over de 3 geologische hoofdformaties van de Alsace: aan de rand van het
gebergte met uiterst gevarieerde bodems maar niet zo belangrijk qua oppervlakte, op de
heuvels aan de voet van de Vogezen met van nature complexere bodems, en in de vlakte met
jongere, minder ontwikkelde bodems die niet in aanmerking komen als terroirs voor Grands
Crus. Elk van deze 13 samenstellingen is van invloed op het geproduceerde type wijn.
Deze stenige, somber gekleurde bodems houden goed warmte vast en
hebben een grotere invloed op de wijn
dan de gebruikte druivenrassen zelf.
De wijnen hebben rokerige aroma’s
en zijn vol en stevig doortimmerd.

AAN DE RAND VAN HET GEBERGTE

1 Graniet en gneiss: Gesitueerd op

de flanken van het Vogezenmassief
en samengesteld uit uitbarsting- of
magmagesteenten die verweerd
zijn tot een grof granietzand met
de naam ‘arena’ dat nauwelijks water vasthoudt. De vruchtbaarheid
ervan hangt af van de verweringsgraad die bijdraagt aan de afgifte
van minerale elementen. De wijnen van deze chemisch zure bodems zijn altijd heel expressief in
hun jeugd en licht van structuur.

4 Zandsteen: Gesteente uit verhard

kwartszand. In geologisch opzicht tamelijk verwant aan graniet met hetzelfde zure en zanderige karakter, maar met
een behoorlijk andere expressie. De
wijnen hebben een langere ruggengraat van zuren en zijn minder aromatisch. Verder vragen ze meer tijd
om hun complexiteit te ontplooien.

2 Schist: Schist is een gelaagd ge-

steente dat voortgekomen is uit het
samendrukken van klei in de aardkorst. Het komt in de Alsace alleen
voor bij Andlau en Villé en is rijk aan
vruchtbaarheid gevende elementen. De structuur van de wijnen
van deze bodems is opgebouwd
rond zuren en de wijnen hebben een behoorlijk lange adem.

HEUVELS AAN DE VOET VAN DE VOGEZEN

5 Kalk: Deze bodems zijn samengesteld

uit dikke kleiafzettingen – mergel - en
kalkhoudende kiezelstenen. Ze vormen
een conglomeraatgesteente met een
langzame en nauwelijks zichtbare verwering. In de wijnen wordt de kracht
van de mergel ondersteund door fraaie,
aanhoudende en complexe zuren.
Ze zijn in hun jeugd genereus en
lang, ouderen uitstekend en ontwikkelen daarbij een mineraal karakter.
Hoe groter het aandeel kalk in de bodem, des te meer finesse in de wijn.

3 Vulkanisch-sediment: Ongeveer

300 miljoen jaar geleden hebben
de vulkanen lava en as uitgestoten die onder water tot een hard
en compact gesteente geworden zijn dat moeilijk verweert.
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10 Klei en mergel: Klei is de essentiële

6 Mergel en kalk: Deze bodems zijn sa-

7

8

9

mengesteld uit dikke kleiafzettingen
– mergel - en kalkhoudende kiezelstenen.
Ze vormen een conglomeraatgesteente
met een langzame en nauwelijks zichtbare verwering. In de wijnen wordt de
kracht van de mergel ondersteund door
fraaie, aanhoudende en complexe zuren.
Ze zijn in hun jeugd genereus en lang,
ouderen uitstekend en ontwikkelen
daarbij een mineraal karakter. Hoe
groter het aandeel kalk in de bodem, des te meer finesse in de wijn.
Mergel en zandsteen: Dit is de zandsteenvariant van de mergel- en kalkhoudende bodem. Het gaat hierbij altijd
om puinhellingen uit het Tertiair waarvan de keien ditmaal van zandsteen
zijn. De kracht die de mergel aan
de wijn verleent, wordt getemperd
door het zandsteen. Die wijn is genereuzer dan een van uitsluitend
zandsteen en met complexere aroma’s dan wijn van een mergelbodem.
Mergel, kalk en zandsteen: Deze vaak
in de heuvels aan de voet van de Vogezen voorkomende sedimentaire terroirs
van zijn samengesteld uit klei, kalk en
zandsteen. De variatie aan gesteenten
zorgt voor minerale rijkdom. Deze diepe bodems zijn vruchtbaar en houden
goed water vast. Terwijl de mergel voor
kracht zorgt, hebben de kalk en het
zandsteen een temperende invloed.
De wijnen hebben tijd nodig om deze
ietwat tegenstrijdige componenten
met elkaar te laten harmoniëren.
Kalk en zandsteen: Deze bodems zijn
in de Alsace tamelijk zeldzaam. Het
gaat daarbij om kalk met zandsteen of
zandsteen met kalk, waarbij over het
algemeen ook kwartskorrels door de
kalk gecementeerd zijn. Deze gesteenten kennen praktisch geen verwering.
Sterk kiezelachtig als ze zijn, hebben de bodems een zwakke minerale vruchtbaarheid. De wijnen
ervan zijn gespierd en hebben een
behoorlijk intense florale expressie.

component van dit zachte maar compacte gesteente met altijd zware en
vette bodems. De chemische vruchtbaarheid ervan is hoog doordat de
klei diverse minerale elementen stevig
vasthoudt. De wijnen hebben een
krachtige structuur en een lange
levensduur. Door de sterke aanwezigheid van klei geven ze de indruk
tannine te bevatten, ook al zijn ze wit

IN DE VLAKTE

11 Colluviaal: De tijdens het Kwartair ge-

vormde colluvia zijn afzettingen onderaan hellingen, puinkegels en-waaiers
in de Vogezenvalleien. De materialen
waaruit ze samengesteld zijn kunnen
heel verschillend zijn, waarbij de minerale compositie afhangt van het
gesteente in het achterland. De wijnen die van deze bodems komen zijn
daarom onderling ook verschillend.

12 Alluviaal: Deze gesteenten in de vlak-

te zijn samengesteld uit alluvia van
waterstromen (kiezel, grind, zand en
slik), die zich in terrassen opeenstapelen en op puinkegels in de valleien kunnen lijken. Ze onderscheiden
zich daar echter van door hun uitgewassen karakter en de aanwezigheid
van zand en kiezels. De aard van de
samenstellende materialen hangt
af van stroomverloop en herkomst.

13 Löss en leem: Löss is een afzetting uit de

ijstijd van het Kwartair die aangevoerd
is door de wind. Het is een bleekgele
slik dat zich onder invloed van water
transformeert in meer kleiachtig, bruinig leem. De dikte ervan is heel variabel,
van een laagje van een paar centimeter
tot massa’s van diverse meters. De wijnen van deze bodems zijn sterk mineraal, worden gekenmerkt door frisheid
en moeten jong gedronken worden.
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Van stok
tot wijn
Dag na dag zijn
wijnboeren bezig
om deze giften
van de natuur tot
hun recht te laten
komen. Ze doen
dat op basis van
terreinkennis
en passie voor
hun vak.

KEUZE VOOR AROMATISCHE DRUIVENRASSEN

De extreme verscheidenheid aan bodems, ondergrond en
microklimaten heeft de producenten in de Alsace ertoe
gebracht om er een uitgebreid palet aan druivenrassen op
na te houden. Door elk van deze rassen de condities voor
optimale expressie te bieden, ondersteunen ze de plantaardige biodiversiteit. De wijnbouwtraditie van de Alsace
is gebaseerd op zeven primaire druivenrassen die aan de
wijnen hun naam en aromatische karakter verlenen.

1

Zie hoofdstuk Alsacewijnen

WIJNBOUWTECHNIEKEN AFGESTEMD OP TERROIR

Zowel in de wijngaard als in de kelder is het vakmanschap
van de Alsaciens gericht op het bewaren van frisheid en
aromatische expressie in hun wijnen. Heel opmerkelijk is
de hoge geleiding van de bladeren die het effect van vorst
beperkt en zoninstraling bevordert. De begroening van de
wijngaard heeft tot doel water beter vast te houden en op
hellingen erosie tegen te gaan.
BEHOUD VAN TERROIR

Om zo dicht mogelijk bij het terroir te blijven, gaan de wijnboeren als het ware een samenwerking met de natuur aan
door de natuurlijke afweer van de wijnstok en diepe wortelvorming te stimuleren en het gebruik van bestrijdingsmiddelen te beperken. In de Alsace zijn beredeneerde, biologische
en biodynamische teelt daarom gangbare praktijken.

1

Zie hoofdstuk Duurzame ontwikkeling

AMBITIEUZE REGELGEVING

Dit vakmanschap, ingekaderd in rigoureuze productievoorschriften, verleent de Alsacewijnen hun identiteit.

1

Zie hoofdstuk Appellations
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Expressie
van het Terroir Alsace
Elk van de
appellations
garandeert de
authenticiteit van
het Terroir Alsace
en vertaalt
dat op drie
verschillende
niveaus.

AOC ALSACE: FRISHEID EN AROMA’S

De expressie ‘Alsace’ is het resultaat van verbondenheid met
en respect voor iedere nuance in bodem en druivenras in
combinatie met traditie.

1

Zie hoofdstuk AOC Alsace

AOC ALSACE COMMUNALES & LIEUX-DITS:
ERKENNING VOOR TERROIRS

De diversiteit aan bodemsamenstellingen ligt aan de basis
van geografische aanduidingen. Deze zijn een blijk van erkenning voor de bijzondere eigenschappen van bepaalde
terroirs. Zodoende kan bij wijnen die over een individuele
typiciteit beschikken en beantwoorden aan hogere eisen, de
AOC worden aangevuld met een gemeentelijke aanduiding
of die van een specifiek terrein (lieu-dit).

1

Zie hoofdstuk AOC Alsace Communales/Lieux-dits

AOC ALSACE GRANDS CRUS:
ESSENTIE VAN MICROTERROIRS

Al heel vroeg waren de wijnboeren in de Alsace zich bewust
van de specifieke eigenschappen die bepaalde locaties,
zogeheten lieux-dits, aan hun wijngaarden en wijnen verlenen. Ze hebben die kwaliteiten erkend in de vorm van
de AOC’s Alsace Grands Crus door de beste terroirs af te
bakenen en daar de meest strikte productieregels aan op
te leggen. Deze AOC’s kunnen aanspraak op maken op de
meest verfijnde terroirexpressie door het voortbrengen van
edele, pure en grote wijnen.

1

Zie hoofdstuk AOC Alsace Grands Crus
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Grote witte wijnen, fris,
fruitig en puur. Wijnen
die intense ontdekkingen
voor de zintuigen
beloven. Genereuze
wijnen die zich met
genoegen laten drinken.

I
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ALSACEWIJNEN

FRISSE I INTENSE I EDELZOETE I RODE I MOUSSERENDE

Eigen
fles
Alsacewijnen spreken
in de eerste plaats door
hun verpakking. Eén
oogopslag is genoeg om
de Alsacefles te herkennen,
het Rijnwijnmodel met
zijn kenmerkende slanke
vorm en verplicht voor
alle stille wijnen.
Om de band met het terroir
te versterken geldt sinds
1972 de verplichting dat
de wijnen uitsluitend in
de Alsace zelf gebotteld
mogen worden.

I
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ALSACEWIJNEN

FFRRIISSSSEE I I N T E N S E I E D E L Z O E T E I R O D E I M O U S S E R E N D E

Sylvaner
d’Alsace

Zie de clip
Sylvaner

Aangename
dorstlesser, licht,
discreet fruitig.

Kleur

Heldere tint
met groene
weerspiegelingen,
benadrukt de karakteristieke
frisheid van de wijn.

Geur

Lichte en discrete
neus met subtiele
fruitige en florale trekjes:
citrusvruchten, witte bloemen,
vers gemaaid gras.

Smaak

Toegankelijk en delicaat
met een goede frisheid.
Droge, prettig drinkbare en dorstlessende wijn die een levendige toets
aan wijn-spijscombinaties geeft.

1 Wijn-spijscombinaties

I
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ALSACEWIJNEN

FFRRIISSSSEE I I N T E N S E I E D E L Z O E T E I R O D E I M O U S S E R E N D E

Pinot
Blanc
d’Alsace

Zie de clip
Pinot Blanc

Pinot blanc wordt
vaak geassembleerd
met auxerrois.
Het ronde en volle
karakter daarvan
vormt een doordachte
aanvulling. Deze
assemblagewijn
draagt de naam
Pinot Blanc of Pinot.
Wanneer hij echter op
zichzelf gevinifieerd
wordt, staat er
Auxerrois op het etiket.

Lichtvoetige wijn die als
geen ander souplesse
en verfijning combineert.

Kleur

Bleekgele tint, helder
en flonkerend.

Geur

Frisse neus, discreet
fruitig met perzik,
appel en florale tonen.
Zonder weelderig
te zijn brengt de wijn
de druivenaroma’s perfect
tot uitdrukking.

Smaak

Pinot Blanc is een wijn
die zich snel opent. Hij heeft
een bescheiden zuurgraad
die er een zachte en
lichtvoetige wijn van maakt.
Uitgebalanceerde en makkelijk
drinkbare wijn die heel
geschikt is als begeleiders
van alledaagse gerechten.

1 Wijn-spijscombinaties

I
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ALSACEWIJNEN

FFRRIISSSSEE I I N T E N S E I E D E L Z O E T E I R O D E I M O U S S E R E N D E

Riesling
d’Alsace
De Riesling is een
paradepaardje
van de Alsace en
wordt beschouwd
als een van de
beste witte wijnen
ter wereld.

Zie de clip
Riesling
Riesling is een
bewaarwijn die er
op fles gedurende
tientallen op vooruit
kan gaan. De
diversiteit aan terroirs
in de Alsace is hem
op het lijf geschreven,
want het is een druif
die op een dienende
manier de mooiste
bodemnuances tot
uitdrukking brengt

Kleur

De lichtgele kleur
met glanzend groene
weerspiegelingen onderstreept
de karakteristieke frisheid.

Geur

De geur is heel verfijnd en
gedistingeerd met subtiele
fruitaroma’s (citroen, citroengras,
grapefruit, perzik, peer,
fruitcompote), florale tonen
(witte bloemen, lindebloesem,
witte dovenetel), anijs, komijn,
zoethout of venkelzaad. In zijn
ontwikkeling is Riesling uniek,
want naargelang de bodem
waarop hij staat aangeplant
ontwikkelt hij minerale aroma’s als
die van vuursteen en ‘petroleum’.
Deze zo bijzondere aroma’s zijn
kenmerkend voor terroirwijnen
als Grands Crus en lieux-dits.

Smaak

De smaak van deze droge
wijn is ‘verticaal’, opgebouwd
rond een mooie zuurgraad
die bij het proeven van begin
tot eind waarneembaar is,
terwijl het midden gekenmerkt
wordt door volheid.
De puurheid en delicaat aromatische
structuur maken hem tot ideale
partner voor de haute cuisine.

1 Wijn-spijscombinaties
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FFRRIISSSSEE I I N T E N S E I E D E L Z O E T E I R O D E I M O U S S E R E N D E

Muscat
d’Alsace

Zie de clip
Muscat

Deze wijn onderscheidt
zich door zijn unieke fruitigheid
en zijn tegelijk aromatische
en, anders dan zuidelijke
Muscats, droge karakter.

Kleur

Helder geel.

Geur

Het schoolvoorbeeld van een
wijn die door primaire aroma’s
wordt gedomineerd. De kracht
van de neus doet onmiskenbaar
denken aan druiven. Dit intense
fruit wordt soms gecompleteerd
door subtiele florale tonen.

Smaak

Droge wijn met een klare
en frisse structuur die het
knapperig fruit ondersteunt.
Spontaan en geparfumeerd!
Door het opwekkende bittertje
aan het einde van de smaak
kan deze wijn op natuurlijke wijze
gerechten te begeleiden ,
die normaliter lastig een passende
partner kunnen vinden.

1 Wijn-spijscombinaties

I
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ALSACEWIJNEN

FFRRIISSSSEE I I N T E N S E I E D E L Z O E T E I R O D E I M O U S S E R E N D E

Edelzwicker
Edelzwicker is een mengeling van
witte druivenrassen van de AOC Alsace
zonder vermelding van proporties.
De druiven mogen samen of afzonderlijk
worden gevinifieerd. Vermelding
van het oogstjaar is facultatief.
Een lichte, frisse en smakelijke wijn
die makkelijk wegdrinkt.

Gentil
Gentil is een collectief merk onder de
bescherming van het CIVA (Conseil
Interprofessionnel des Vins d’Alsace).
De naam staat voor een assemblage die
voor 50 % uit riesling, muscat, pinot gris en/
of gewurztraminer bestaat, met aanvulling
van sylvaner, pinot blanc en/of chasselas.
Ieder druivenras moet voorafgaand aan de
assemblage afzonderlijk gevinifieerd worden.
Op het etiket van Gentil is vermelding
van het oogstjaar verplicht. Hij mag pas
op de markt gebracht worden nadat de
gebottelde wijn goedkeuring heeft gekregen
bij een proeftechnische beoordeling.
Gentil is een
allround
maaltijdbegeleider.

I
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ALSACEWIJNEN

FRISSE I INTENSE I EDELZOETE I RODE I MOUSSERENDE

Pinot Gris
d’Alsace
Zie de clip
Pinot Gris

Edele wijn met zo veel
materie dat hij vaak
met glans een rode
wijn kan vervangen.

Kleur

Mooie goudgele tint.

Geur

Doorgaans weinig intens,
maar met grote aromatische
complexiteit. Pinot Gris
ontwikkelt typisch rokerige
aroma’s, van gedroogd fruit,
abrikoos, honing, bijenwas
en kruidkoek. Als een van
nature terughoudende
wijn is Pinot Gris gebaat bij
beluchting in het glas om
zijn complexiteit volledig tot
zijn recht te laten komen.

Smaak

Volle, vlezige wijn met
prettige spanning
die het geheel een
mooi gestructureerde
rijkdom geeft. Lange,
evenwichtige finale.
Grote wijn vanwege zijn balans door
structurele zuren die tegenwicht
bieden aan zijn kracht en rondheid.

1 Wijn-spijscombinaties

I
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ALSACEWIJNEN

FRISSE I INTENSE I EDELZOETE I RODE I MOUSSERENDE

Gewurztraminer
d’Alsace
Zie de clip
Gewurztraminer

Misschien wel de beroemdste
van alle Alsacewijnen
vanwege zijn uitzonderlijke
aromatische kenmerken.

Kleur

Intens geel met licht gouden
weerspiegelingen. De roze tint
van de druiven beïnvloedt op
natuurlijke wijze die van de wijn.

Geur

Gewurztraminer wordt getypeerd
door een rijk en overvloedig
geurenpalet. Het bouquet is
krachtig en complex met een
explosie van exotisch fruit
(lychee, passievrucht, ananas,
mango), bloemen (vooral roos),
citrusfruit en specerijen.

Smaak

De rijke en zwoele materie
onthult in volle glorie de
weelderigheid en complexiteit
van deze karakterwijn. Zijn hechte
structuur wordt harmonieus
ondersteund door een frisheid
die niettemin wat discreter is dan
die bij de andere Alsacewijnen.
Net als in de neus is in de smaak
sprake van een opwindend
festival vol exotische aroma’s.
Met zijn van nature complexe en
uitbundig expressieve karakter is
dit een veelzijdige wijn aan tafel.

1 Wijn-spijscombinaties

I
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ALSACEWIJNEN

De verbluffende
rijkdom en
overdaad aan
aroma’s van deze
grote wijnen
zouden niets
waard zijn zonder
de pure elegantie
van hun zuren, de
ruggengraat die
vleugels geeft aan
de zoetheid en de
suiker verandert
in kantwerk.

FRISSE I INTENSE I EDELZOETE I RODE I MOUSSERENDE

Vendanges
Tardives
Kleur

Intens goudgeel.

Geur

De geur wordt gedomineerd door tonen van
overrijpheid en concentratie. Hierbij mengen
zich op magnifieke wijze aroma’s van kweepeer,
karamel, compote van exotisch fruit en honing.

Smaak

Voluptueuze wijn met een zijdeachtige
en filmende aanzet en een mooie balans
tussen rijkdom en finesse. In de intense
afdronk waaiert hij eindeloos uit.

Sélection
de Grains Nobles
Deze wijn ontleent zijn naam aan de
door edele rotting aangetaste druiven.
De eigenheid van het druivenras is hier
ondergeschikt aan de concentratie.
De intensiteit van de aroma’s, een zeer
krachtige structuur, een edelzoet karakter
en een lang aanhoudende afdronk
maken er ware meesterwerken van.

Deze grote edelzoete wijnen kunnen op
zichzelf gedronken worden, maar doen het ook
verbazingwekkend goed bij bepaalde gerechten.

1 Wijn-spijscombinaties
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ALSACEWIJNEN

FRISSE I INTENSE I EDELZOETE I RODE I MOUSSERENDE

Pinot Noir
d’Alsace

Zie de clip
Pinot Noir

Binnen het koor
van fraaie witte Alsacewijnen
onderscheidt zich
de kleurrijke stem van
een magnifieke solist.
Of hij nu als rosé of rode
gevinifieerd wordt, Pinot Noir
staat voor een en al finesse.

Rosé

(of licht rood)

Droog, delicaat fruitig,
met aroma’s van kersen,
frambozen of bramen
en versmolten tannines.

Rood

Wijn met een langere inweking
en eventueel met opvoeding
op eikenhouten vaten, vol en
evenwichtig, met een diepe kleur
en aroma’s van rijp fruit en leer.

1 Wijn-spijscombinaties
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ALSACEWIJNEN

FRISSE I INTENSE I EDELZOETE I RODE I MOUSSERENDE

Crémants
d’Alsace
Zie de clip
Crémants

Crémant d’Alsace is
zo zeer bij het publiek
aangeslagen dat hij
na Champagne , de
meeste gedronken
mousserende wijn
in Frankrijk is.

Wit, Rosé of Blanc de Noirs,
Brut of Sec, Crémants
d’Alsace dragen altijd de
distinctie en het raffinement
dat eigen is aan grote
mousserende wijnen: fijne
belletjes, delicate frisheid,
geraffineerde aroma’s…

Kleur

Fijne belletjes stijgen
gelijkmatig op en vormen
een mooie schuimkraag.

Geur

De opstijgende belletjes
maken aroma’s los van
wit fruit als appel en peer,
perzik of abrikoos. Ook zijn
impressies van gedroogd fruit
of brioche waar te nemen

Smaak

De fruitige frisheid van de
geur keert terug en gaat mooi
samen met de vulling en de
subtiele mousse van de wijn.
In de kwaliteit van deze wijn zit een
noblesse waarmee een Crémant
d’Alsace op subtiele wijze gerechten
tot hun recht laat komen.

1 Wijn-spijscombinaties
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Alsacewijnen begeleiden
gerechten nu eens met
elegantie en finesse,
dan weer met kracht en
temperament. Ze verfrissen
de mond of trakteren die op
een veelheid aan aroma’s en
ondersteunen een gerecht
door zowel aansluiting als
contrast. Ze lenen zich voor
zowel voor de hand liggende
als voor gewaagde en
onverwachte combinaties.

Sylvaner
d’Alsace
Spontane en lichte
wijn in no nonsens
stijl die tintelt op de tong.

WWI JI JNN--SSPPI IJJSS C O M B II NNAT
A TI IEESS I S E R V E R E N E N B E W A R E N V A N A L S A C E W I J N E N

De van nature ontwapenende Sylvaner
is voor alles een rechttoe rechtaan dorstlesser om zonder poespas te schenken
bij vleeswaren en gerechten als quiche,
uientaart, fondue of raclette. Als opwekkende begeleider van eenvoudig
authentiek eten heeft hij zijn gelijke niet.
Maar er is meer. De levendigste Sylvaners gaan prachtig samen met
schelpdieren. Door hun bescheiden
aromatische intensiteit botsen ze niet
met de ziltheid van oesters en andere
fruits de mer, maar verfrissen ze juist.
Mosselen, slakken en gegrilde vis houden al net zo van deze verfrissende

1 Sylvaner d’Alsace

kant en het discrete fruit. Als het al
moeilijk is een wijn te vinden bij een
vinaigrette, dan is Sylvaner met zijn
fijne vegetale toets en lichtvoetigheid
dé keuze voor salades en rauwkost.
In de beste terroirs ontpopt de Sylvaner
zich met verve. Hij toont dan ofwel een
verrassende rijkdom ofwel een finesse
in de stijl van grote Rieslings, ook al
blijft de structuur lichter en minder
compact. Deze grote Sylvaners zijn bevoorrechte partners van schaaldieren
of zorgvuldig bereide vis. Ze spelen
dan met klasse de rol die gewoonlijk
wordt voorbehouden aan grote wijnen.

Pinot Blanc
d’Alsace

WWI JI JNN--SSPPI IJJSS C O M B II NNAT
A TI IEESS I S E R V E R E N E N B E W A R E N V A N A L S A C E W I J N E N

Een wijn met
de lichtvoetigheid van
een mooie lentedag.
Een en al toegankelijkheid.
Met zijn uitstekende evenwicht tussen
discreet fruit en bescheiden zuren past
deze wijn zich met groot gemak aan bij
de dagelijkse maaltijd.
Omdat hij nooit overheerst, is Pinot
Blanc de ideale partner voor buffetten,
lichte maaltijden tussendoor, zacht gestoofd wit vlees, gegrilde vis of salades.
Hij past ook prima bij eiergerechten, van
spiegelei en omelet tot quiche.
Door zijn zachte en soepele karakter
combineert hij ook uitstekend bij zuivelachtige jonge kazen als Tommes,
Saint-Nectaire of Chaource.

1

Pinot Blanc d’Alsace

Riesling
d’Alsace
Deze unieke wijn ontvouwt
een waaier aan kwaliteiten:
een zeldzame balans,
een opvallende levendigheid
en een exquise verfijning.
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Als grote ambassadeur van de Al- Als geen ander druivenras weerspiegelt
sacewijnen begeleidt de Riesling met hij de mineraliteit van de bodems die
evenveel gemak de klassiekers uit de hem voeden in opwindende combinastreekkeuken als geraffineerde creaties ties met oesters en hun intens zilte smaak.
uit de haute cuisine. Hij kan met zijn
levendigheid even zo goed domineren Zonder valse bescheidenheid is het
als zich bescheidener van zijn fruitige een van de weinige witte wijnen om de
en minerale kant laten zien en exquise beroemde kaviaar eer aan te doen die
smaakindrukken afgeven. Tot zijn sterke doorgaans met een visachtige en mepunten behoren ondermeer strakheid talige smaak afbreuk doen aan begeleien precisie. Deze droge wijn steunt dende wijnen. Alleen een wijn met het
immers op een structuur gevende kris- karakter van de Riesling kan weerstand
tallijne zuurgraad die hem die kenmer- bieden aan de kracht van de kaviaar
kende frisheid en spanning verlenen. en die bij elk hapje nog mooier maken.
Met zijn subtiele aroma’s en mooie
strakheid sluit hij prachtig aan bij de Afgezien van zeebanket is Riesling al net
vis. De structuur daarvan vraagt immers zo op zijn gemak bij gevogelte en wit
om een elegante wijn met evenveel vlees, dat weinig op heeft met agressieve
verfijning als de vis zelf. Zijn fijne zuur- tannines. Hij excelleert in combinaties
graad, al dan niet met een hint van ci- met door sauzen vergezelde gerechtroen, ondersteunt de subtiele smaken ten zoals kalfsragout of kip in Riesling.
van schaaldieren en onderstreept hun
zilte karakter. Wanneer vis of schaaldie- Bij de kaas zijn het geiten- en schapenren met een saus of à la crème bereid kazen die zich bij deze frisse en exworden, brengt hij een lichtvoetige pressieve wijn thuis voelen. Zijn fijne
toets die de papillen schoon houdt en zuurgraad sluit aan op zuivelachtige
doen verlangen naar een nieuw hapje. zuren in deze kazen.

1 Riesling d’Alsace

Muscat
d’Alsace
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Geen enkele andere Alsacewijn
belichaamt zo het lentegevoel als Muscat.
Zijn frisheid en mooi fruit geven
je het gevoel in een sappige druif te bijten.

Dankzij zijn droge karakter prikkelt Muscat de eetlust.
Delicaat en subtiel in zijn fruit als hij is, laat zijn natuurlijke
levendigheid de mond bij het aperitief onbelast om vervolgens aan de eerste etappes van het gastronomische
parcours te kunnen beginnen.
Muscat is een subtiele en intelligente begeleider van
gegrilde vis, terwijl zijn natuurlijke karakter ondersteuning biedt aan een lichte keuken op basis van rauwe
of gekookte groente, gestoomde gerechten of vegetarische gerechten.
In de lente maakt hij asperges het hof met temperament,
bevestigend en afleidend. Asperges hebben een bittertje
die de aroma’s van de meeste wijnen schaadt. Muscat
gaat de uitdaging schitterend aan met zijn eigen fijne,
door knapperig fruit omhulde bitters.

1

Muscat d’Alsace

Pinot Gris
d’Alsace

Al bij de eerste slok merk
je de persoonlijkheid op van een grote
witte wijn. Overrompelend en ﬂuwelig!
Hij onthult dan zijn diepzinnige karakter:
gestructureerd, weelderig, genereus.
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Pinot Gris is een wijn met inhoud en
vlees op de botten, rond van smaak en
lang in afdronk. Toch hoef je niet bang
te zijn voor logheid, want een goede
zuurgraad zorgt voor een evenwichtig
geheel en verleent hem zijn adelsbrieven. Om die reden kan hij zich
meten met gerechten die een uitgesproken smaak hebben. Hij vergroot die
uit zonder de papillen te vermoeien.
Zoals foie gras. Voor het begeleiden
van dit bijzondere gerecht is een witte
wijn nodig die niet te licht is en ook
niet te zuur, volheid en finesse heeft,
maar ook intensiteit om de unieke
smaak en textuur te benadrukken.
Krachtige expressie laat aan Pinot Gris de
ruimte voor gewaagde combinaties die
normaliter voorbehouden zijn aan rode
wijnen. Hij begeleidt dan ook prachtig
wit en rood vlees als gebraden varkensof kalfsvlees, eend, wild of orgaanvlees.
Zijn aromatische complexiteit en rijke
textuur zijn perfect bij de exotische
keuken en hartige gerechten met sui-

1 Pinot Gris d’Alsace

ker als een kalfsragout met vanille of
tajine met pruimen of abrikozen. Hij is
des te meer op zijn plaats bij dergelijke
bereidingen omdat hij zich uitstekend
leent voor contrasterende combinaties
waarbij zijn mollige kant mooi aansluit
op de honing of het fruit, terwijl de
zuren de textuur van het vlees accentueren. Bij Indiase curry pakt hij met
volheid de pikante specerijen in met
de vereiste intensiteit en finesse.
Door de licht rokerige tonen van
kreupelhout vormt de Pinot Gris een
mooie echo bij een pannetje cantharellen, risotto met paddenstoelen of
aardappelpuree met truffel.
Kazen als Comté en Beaufort of Zwitserse Appenzeller en Gruyère vragen
om een wijn die het tegen hun rijkdom
kan opnemen, vooral wanneer ze
gemaakt zijn van vette zomermelk
en enkele maanden geaffineerd zijn.
Met zijn vineuze karakter, kracht en
lengte bewijst Pinot Gris zich als een
natuurlijk partner in dit smaakregister.

Gewurztraminer
d’Alsace
Als geboren verleider ontplooit
de Gewurztraminer een eindeloze hoeveelheid
smaken van rozen, lychee en specerijen,
altijd met een exotische toets.
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De rijkdom, kracht en body van de
Gewurztraminer geven in de mond
een heel voluptueuze indruk. Alles
wat de schepping te bieden heeft aan
fruit, bloemen en specerijen lijkt de
papillen van de proever te verblijden.
Een plezierwijn dus.
Om de zintuigen wakker te maken
aan het begin van de maaltijd is hij
helemaal op zijn plaats als aperitief.
Met zijn zwoele en onweerstaanbare
karakter nodigt hij uit tot een reis langs
intense zintuiglijke ervaringen. Wat ligt
er dan meer voor de hand om hem
te combineren met wereldkeukens?
Hij accentueert kruidige gerechten
zoals die uit de Aziatische, Indiase,
Mexicaanse of Marokkaanse keukens door hun smaken te sublimeren.
Daar zijn diverse redenen voor. Om
te beginnen wordt het merendeel

van de Aziatische gerechten bereid
met zoete sauzen. Denk aanvis of varkensvlees met zoetzure saus, gegrild
vlees met gekarameliseerde saus of
eend met sinaasappel. De zoetheid
van deze gerechten vraagt om een
volle, zijdeachtige wijn met volop
ronding en parfums. Verder zijn deze
gerechten rijkelijk voorzien van aromatische kruiden en heel uitgesproken
specerijen. Ze vormen de aantrekkelijkheid van de Thaise keuken (citroengras, kurkuma, kokosmelk), de Indiase
(koriander, komijn, garam masala),
Indonesische (kurkuma, pepers) of
de Marokkaanse (kaneel, kruidnagel,
peper). Gewurztraminer geeft zich
hier met alle kracht, volume en formidabele lengte in afdronk en hoeft
niet terug te deinzen voor die intense
smaken. Hij gaat er een sensueel duet
mee aan, lijf aan lijf, heftig en vurig.
Op heel ander terrein, dat van de sterke kazen, profileert Gewurztraminer
zich al evenzeer. Munster, maar ook
Maroilles, Pont-l’Évêque en Livarot
hebben dezelfde aromatische kracht
met hem gemeen, evenals fruitigheid
en volheid in de mond.
Tenslotte het dessert. Met zijn unieke
fruit is hij de grote charmeur bij abrikozentaart, papillotte van exotisch
fruit of karamelpudding. Hij smaakt
ook perfect bij biscuit of cake en alle
desserts met niet te veel suiker.

1

Gewurztraminer d’Alsace

WWI JI JNN--SSPPIIJJSS C O M B II NNAT
A TI IEESS I S E R V E R E N E N B E W A R E N V A N A L S A C E W I J N E N

Pinot Noir
d’Alsace
Als uitzonderingen in een omgeving
die de witte wijnen is toegedaan, verbazen
de Pinots Noirs met hun lichtvoetigheid
en fruit. Wanneer ze ter verfijning
opvoeding op vat ondergaan, ontwikkelen
ze soms een krachtigere en complexere
structuur bij een subtiele balans.
In de tuin is Pinot Noir rosé nooit zo in zijn element
als op een mooie zomerdag bij zacht op houtskool geroosterde koteletjes of vlees aan het spit.
Pinot Noir in zijn lichtrode versie smaakt koel
geserveerd heerlijk bij een landelijk buffet met
koud vlees en charcuterie.
De stevigere en goed gestructureerde rode Pinot
Noir sluit met zijn mooie kleur en tannines mooi
aan bij rood vlees en wild. Probeer hem bij een
steak van bizon of struisvogel, hertenfilet met
bosbessensaus of eendenborst met kersen.

1

Pinot Noir d’Alsace

Crémant
d’Alsace
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Delicaat, ﬂonkerend
en voortdurend in beweging
door fijne, fragiele belletjes.
Fascinerend!
Crémant d’Alsace ontvouwt op de
tong heel zijn opgewekte frisheid en
zijn stralend bruisende karakter. Zijn
klasse ligt in zijn verbazingwekkende
kwaliteit. Crémant overheerst niet, maar
accentueert gerechten met subtiliteit.
Crémant onttrekt zich aan de regels
voor het combineren van gerechten en
wijnen. Door zijn elegantie is hij in staat
alle gerechten te begeleiden die men
hem toevertrouwt. Bladerdeeggebakje
of aperitiefhapje? Fruits de mer? Vis? Wit
vlees? Kaas of dessert met weinig suiker?
Bij iedere gelegenheid omzeilt hij met
speels gemak eventuele moeilijkheden
dankzij zijn fijne zuren en zijn zachte
mousse. Hij verleent aan iedere hap een
toets van originaliteit. Ongetwijfeld is hij
daarom de bevoorrechte partner voor
bijzondere en feestelijke gebeurtenissen.

1

Crémant d’Alsace
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Vendanges
Tardives & Sélection
de Grains Nobles
Vendanges Tardives combineert weelderigheid en elegantie en biedt een volle,
rijke smaak met een geweldige balans
tussen zoet en zuur. Sélection de Grains
Nobles op zijn beurt ontvouwt zijn honingachtige textuur met volheid en intensiteit.
Met het oog op gelijkwaardigheid tussen de
partners, zijn voor het begeleiden van deze
krachtige wijnen temperamentvolle gerechten nodig met een uitgesproken of krachtige
smaak. In het bijzonder foie gras leent zich
er goed voor en is perfect op zijn plaats met
vijgencompote en een drupje balsamico
azijn erbij of mangochutney met specerijen.
Het ‘vet’ van de grote edelzoete Alsacewijnen zal ook mooi harmoniëren met eend,
bijvoorbeeld wanneer die geserveerd
wordt met een perzik- of sinaasappelsaus.

Bij zaken uit zee valt te denken aan geslaagde combinaties als die met kreeft met
een zoete saus waarin sinaasappelschil
verwerkt is, of die met zonnevisfilet en een
emulsie van citrusfruit.
Een verrassende combinatie is die met
blauwaderkazen als Roquefort en Stilton,
of een Gorgonzolataartje met peer.
Wie er de voorkeur aan geeft om edelzoete
wijnen voor het einde van de maaltijd
te bewaren, kan ze serveren bij desserts met gele vruchten of exotisch fruit.
Riesling Vendanges Tardives met zijn
wonderschone balans tussen suikers
en zuren toont zich in combinatie met
desserts een ware evenwichtskunstenaar. Simpelweg perfect bij fruitgebak
met citroen, aardbeien of frambozen.

1 Vendanges Tardives & Sélection de Grains Nobles
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Serveren en bewaren
van Alsacewijnen
Alsacewijnen moeten geserveerd worden op een temperatuur tussen 8 en 10°C. Als ze kouder zijn, verliezen
de aroma’s aan expressie. Zijn ze warmer, dan komen ze
zwaarder en minder levendig over. Gebruik bij voorkeur
kleurloze glazen met een lange steel om opwarmen met
de hand te voorkomen en met een iets toelopende kelk om
de concentratie van de aroma’s te begunstigen. Crémant
d’Alsace wordt geserveerd in flûtes, veel geschikter dan
coupes, tussen 5 et 7°C.
De essentiële condities voor een goede opslag van Alsacewijnen zijn een koele ruimte met een constante temperatuur
tussen 10 en 15 graden, niet te droog en niet te vochtig,
met de flessen in horizontale positie. Ook al worden ze
meestal jong gedronken – tussen zes maanden en vijf jaar
na de oogst –, grote jaren als 1983, 1985, 1988, 1989, 1997
en meer recent 2007 en 2009 winnen bij langere rijping.
Het zelfde geldt voor Grands Crus, Vendanges Tardives en
Sélection de Grains Nobles.

1 Tabel oogstjaren
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Om de specifieke eigenschappen
van de Alsacewijnen te beschermen
en de terroirrijkdom tot zijn recht
te laten komen was een duidelijk
omschreven reglementair kader
nodig. Alles draait daarbij rond de
Appellations d’Origine die voortdurend
herzien en verbeterd worden om
authentieke kwaliteitswijnen te
kunnen produceren. Alsacewijnen
als geheel vallen onder een
van de volgende Appellations
d’Origine Contrôlées (AOC):
• AOC Alsace
(71 % van de productie),
• AOC Crémant d’Alsace
(25 % van de productie),
• AOC Alsace Grands Crus
(4 % van de productie).
De AOC’s Alsace en Alsace Grands
Crus kunnen aangevuld worden door
twee prestigieuze vermeldingen:
• Vendanges Tardives,
• Sélection de Grains Nobles.

TURCKHEIM
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AOC Alsace
De in 1962
erkende
AOC Alsace
vertegenwoordigt
momenteel
72 % van de
totale productie,
waarvan 90 %
uit witte wijnen
bestaat.
Eraan
voorafgegaan
zijn lange
discussies
op landelijk
niveau.

In 1935 laat een eerste decreet de Franse AOC’s het licht zien.
De onderhandelingen met het verantwoordelijke orgaan
INAO worden echter onderbroken door de annexatie van
de Alsace door Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Aan het eind van de oorlog definieert de in 1945 door de Association des Viticulteurs d’Alsace opgestelde verordening de
herkomstbenaming Alsace. Het was echter nog wachten tot
1962 voor de AOC per wettelijk decreet officieel erkend werd.
De AOC Alsace heeft betrekking op wijnen afkomstig van
strikt en nauwkeurig afgebakende percelen binnen de
historische kernzone van de wijnproductie.
Wijnen met de AOC Alsace mogen van een enkel druivenras
gemaakt worden. In dat geval is vermelding van de naam
van dat ras op het etiket toegestaan. Ze kunnen echter
ook het resultaat zijn van een assemblage met van diverse
rassen. Soms draagt die de naam Edelzwicker.
Wijnen met de AOC Alsace worden altijd verkocht in een
fles van het Rijnwijnmodel met naam ‘flûte d’Alsace’. Dit
model is reglementair aan Alsacewijnen voorbehouden.
Sinds 1972 worden de wijnen verplicht gebotteld in het
gebied waar ze geproduceerd zijn.
Wijnen met de AOC worden onderworpen aan voortdurende controle, zowel van proeftechnische als bedrijfstechnische aard door een onafhankelijke instantie onder toezicht
van het INAO.
Productievoorschriften omschrijven de verplichtingen voor
wijnboeren wat betreft geleiding van de wijnstok, keuze
van druivenrassen, opbrengsten, de oogst etc.

1
1

Productievoorschriften
Tabel opbrengsten
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Bij wijnen met een specifieke typiciteit en die voldoen aan
strengere eisen, mag de AOC sinds oktober 2011 aangevuld
worden met een gemeentelijke benaming of een lieu-dit.
Communale benaming
Deze benaming beantwoordt aan specifieke productieregels die strenger zijn dan die voor de regionale appellation.
Ze hebben betrekking op aanplant, plantdichtheid, snoei,
geleiding, rijpheid van de druiven en opbrengsten.
13 gemeenten of combinaties van gemeenten hebben
een strikte afbakening gekregen. Hun namen mogen op
het etiket worden vermeld als aanvulling op de AOC Alsace:
Bergheim, Blienschwiller, Côtes de Barr, Côte de Rouffach,
Côteaux du Haut-Koenigsbourg, Klevener de Heiligenstein,
Ottrott, Rodern, Saint-Hippolyte, Scherwiller, Vallée Noble,
Val Saint-Grégoire, Wolxheim.

PINOT NOIR

GEWURZTRAMINER

SAVAGNIN ROSE

PINOT GRIS

MUSCAT

RIESLING

AUXERROIS

CHASSELAS

PINOT BLANC

TOEGESTANE
DRUIVENRASSEN
VOOR DE AOC
ALSACE

SYLVANER

Lieu-dit
Ook hier gaat het om identificatie van kwaliteitswijnen
waarbij specifieke eigenschappen die voortkomen uit het
terroir voorop staan. Hierbij gelden nog strengere regels
dan voor de gemeentewijnen. Wijnen van deze lieux-dits
brengen diverse nuances tot uitdrukking. Bij het fruit voegt
zich de specifieke mineraliteit van het terroir.

AOC ALSACE

      

 

AOC ALSACE « LIEU-DIT »

      

 

BLIENSCHWILLER,
CÔTES DE BARR




AOC ALSACE « COMMUNALE »

BERGHEIM
CÔTEAUX DU HAUTKOENIGSBOURG



CÔTE DE ROUFFACH






KLEVENER
DE HEILIGENSTEIN
SAINT-HIPPOLYTE,
OTTROTT, RODERN





VALLÉE NOBLE
VAL ST GRÉGOIRE

 





SCHERWILLER,
WOLXHEIM
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51 AOC’S
Alsace Grands Crus
Al vanaf de 9e eeuw bestaat in de Alsace de notie van Grands
Crus. De beste terroirs zijn ontstaan vanuit de kennis en ervaring van de wijnboeren. Door de tijd heen hebben zij ontdekt
wat de meest opmerkelijke en beste bodems zijn, vaak op
indrukwekkende hellingen. Ze profiteren van unieke microklimaten. Vandaag de dag vormen 51]volgens strikte geologische en klimatologische criteria afgebakende terroirs het
mozaïek van de Alsace Grands Crus. De wijnen die daaruit
voortkomen vertegenwoordigen 4% van de totale productie.

Zie de clip
Grands Crus
d’Alsace

AFGEBAKENDE ZONES

Deze uitzonderlijke wijngaarden met hun rijke historie zijn
perceel voor perceel afgebakend tijdens diverse zittingen
van het verantwoordelijke comité van het INAO (Institut
National de l’Origine et de la Qualité).
Tussen 1975 en 2007 zijn 51 lieux-dits geleidelijk aan als
zodanig gedefinieerd. In oppervlakte lopen ze uiteen van
3 tot 80 hectare.

1

Lijst van Grands Crus

51 AOC’S ALSACE GRANDS CRUS

Om ze te beschermen zijn de 51 namen van deze wijngaarden in oktober 2011 wettelijk gedeponeerd. Elk ervan
profiteert daardoor van kwaliteitsbescherming als AOP, het
Europese equivalent van de AOC. De Alsace telt zodoende
voortaan 51 AOC Alsace Grands Crus.
De nieuwe productievoorschriften omvatten een complete
beschrijving van deze 51 geografische zones. Ze laten de
natuurlijke en menselijke factoren zien die bijdragen aan
de link met het terroir. Ook bieden ze informatie over de
kwaliteit en de karakteristieken van de wijnen.

1

Productievoorschriften
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1975

Het INAO definieert in een decreet de
AOC Alsace Grand Cru en erkent als eerste terroir de Schlossberg. In 1983 zijn dat er 26, in
1992 50. Slechts vier druivenrassen zijn toegestaan:
muscat, riesling, pinot gris en gewurztraminer.

2007

Kaeﬀerkopf wordt de 51e AOC Alsace
Grand Cru. De productievoorschriften
laten toe dat wijnen van een enkel druivenras
geproduceerd worden, maar ook dat ze geassembleerd worden met een meerderheidsaandeel van
gewurztraminer.

2011

De collectieve AOC Alsace Grand Cru wordt
opgesplitst in 51 individuele appellations AOC Alsace Grands Crus. Hierdoor is bescherming als AOP mogelijk van ieder van deze terroirs.

AOC ALSACE I AOC ALSACE GRANDS CRUS I AOC CRÉMANT D’ALSACE I VERMELDINGEN

DE MEEST STRIKTE PRODUCTIEVOORSCHRIFTEN VAN DE ALSACE

De productievoorschriften uit 2011 omschrijven de beperkingen die gelden
voor zaken als geleiding van de wijnstok, vinificatie, opbrengst, pluk etc.
Het decreet van 24 januari 2001 had echter al de bedoeling om de wijnbouwsyndicaten meer te betrekken bij het beheren van hun lieu-dit. Dit
plaatselijke beheer stelde de producenten van Grands Crus in staat om
samen te werken bij de ontwikkeling van kwaliteit en typiciteit in de wijnen van hun terroir. Deze soepelheid maakt het mogelijk om ambitieuze
keuzes te maken.
De nieuwe productievoorschriften bevatten zodoende ook bepalingen
die toegespitst zijn op de lieux-dits Zotzenberg, Altenberg de Bergheim
en Kaefferkopf.

1

Productievoorschriften

OPBRENGST

Het basisrendement voor alle druivenrassen afkomstig uit een Grand Cru
is vastgesteld op 55hl/ha.
AANPLANT

In Grands Crus zijn vier druivenrassen algemeen toegelaten: riesling,
muscat, pinot gris en gewurztraminer.

Op deze regel bestaan drie uitzonderingen: assemblages van diverse druivenrassen zijn toegestaan in de Altenberg de Bergheim en de Kaefferkopf,
terwijl sylvaner toegestaan is in de Zotzenberg.
OP HET ETIKET

Het etiket maakt verplicht melding van een van de 51 appellations met
de naam van het ‘lieu-dit’ en het oogstjaar. Het geeft over het algemeen
ook het druivenras aan, tenzij het om een assemblage gaat.

Vendanges Tardives & Sélection de Grains Nobles
Een van deze twee prestigieuze vermeldingen mag op het etiket de appellation Alsace Grands Crus aanvullen.
LINK MET HET TERROIR

De voortdurende ontwikkeling van de regelgeving in de vorm van steeds
strengere regels heeft te maken met maar een ambitie: het optimaal
benutten van de unieke individuele invloed die buitengewone terroirs
hebben op authentieke wijnen. Wijnen die herinneren aan de bodem en
de vibratie van ieder lieu-dit laten ervaren.
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3
16
4
35
De wijnroute
De wijngaarden
De Grands Crus

5

1

38
2

2
2
3
4

34
13

5

22
29
18
15
41
40
36

6
7

8-9-10
10

31
17
8

11

47

12
13

6
19
48
28

14

15

18 -19-20
21
22-23
23-24
25-26
26
27
29-30

27-28-29

31-32

16-17

27
10
11
50
20
39
45

32-33-34
33

34

14
51

35
36
37-39
38-39

21
49
30

40
40
41

23
33

42

25

44
42-43-44

43

46
24

45

46-47-48-49

15

26

45-46

42
37

50

1
43
9

51

32
51

12
44
7

GRAND CRU
ALTENBERG DE BERGBIETEN
ALTENBERG DE BERGHEIM
ALTENBERG DE WOLXHEIM
BRAND
BRUDERTHAL
EICHBERG
ENGELBERG
FLORIMONT
FRANKSTEIN
FROEHN
FURSTENTUM
GEISBERG
GLOECKELBERG
GOLDERT
HATSCHBOURG
HENGST
KAEFFERKOPF
KANZLERBERG
KASTELBERG
KESSLER
KIRCHBERG DE BARR
KIRCHBERG DE RIBEAUVILLÉ
KITTERLÉ
MAMBOURG
MANDELBERG
MARCKRAIN
MOENCHBERG
MUENCHBERG
OLLWILLER
OSTERBERG
PFERSIGBERG
PFINGSTBERG
PRAELATENBERG
RANGEN
ROSACKER
SAERING
SCHLOSSBERG
SCHOENENBOURG
SOMMERBERG
SONNENGLANZ
SPIEGEL
SPOREN
STEINERT
STEINGRUBLER
STEINKLOTZ
VORBOURG
WIEBELSBERG
WINECK-SCHLOSSBERG
WINZENBERG
ZINNKOEPFLÉ
ZOTZENBERG
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BODEMT YPE
Marno-calcaro-gypseux
Marno-calcaire
Marno-calcaire
Granitique
Marno-calcaire
Marno-calcaire
Marno-calcaire
Marno-calcaire
Granitique
Argilo-marneux
Calcaire
Marno-calcaro-gréseux
Granite argilifie
Marno-calcaire
Marno-calcaire et loess
Marno-calcaro-gréseux
Granito-calcaire et grès
Argilo-marneux-gypseux
Schisteux
Sablo-argileux
Marno-calcaire
Marno-calcaro-gréseux
Greso-volcanique
Marno-calcaire
Marno-calcaire
Marno-calcaire
Marno-calcaire et colluvions
Greso-volcanique caillouteux
Sablo-argileux
Marneux
Calcaro-gréseux
Marno-calcaro-gréseux
Granito-gneissique
Volcanique
Calcaire dolomitique
Marno-calcaro-gréseux
Granitique
Marno-sableux gypseux
Granitique
Marno-calcaire
Marno-gréseux
Argilo-marneux-caillouteux
Calcaire
Marno-calcaro-gréseux
Calcaire
Calcaro-gréseux
Sablo-gréseux
Granitique
Granitique
Calcaro-gréseux
Marno-calcaire

GEMEENTE
67 BERGBIETEN
68 BERGHEIM
67 WOLXHEIM
68 TURCKHEIM
67 MOLSHEIM
68 EGUISHEIM
67 DAHLENHEIM ET SCHARRACHBERGHEIM
68 INGERSHEIM ET KATZENTHAL
67 DAMBACH-LA-VILLE
68 ZELLENBERG
68 KIENTZHEIM ET SIGOLSHEIM
68 RIBEAUVILLÉ
68 RODERN ET SAINT-HIPPOLYTE
68 GUEBERSCHWIHR
68 HATTSTATT ET VOEGTLINSHOFFEN
68 WINTZENHEIM
68 AMMERSCHWIHR
67 ANDLAU
67 ANDLAU
68 GUEBWILLER
67 BARR
68 RIBEAUVILLÉ
68 GUEBWILLER
68 SIGOLSHEIM
68 MITTELWIHR ET BEBLENHEIM
68 BENNWIHR ET SIGOLSHEIM
67 ANDLAU ET EICHOFFEN
67 NOTHALTEN
67 WUENHEIM
68 RIBEAUVILLÉ
68 EGUISHEIM ET WETTOLSHEIM
68 ORSCHWIHR
67 KINTZHEIM
68 THANN ET VIEUX-THANN
68 HUNAWIHR
68 GUEBWILLER
68 SCHLOSSBERG
68 RIQUEWIHR ET ZELLENBERG
68 NIEDERMORSCHWIHR ET KATZENTHAL
68 BEBLENHEIM
68 BERGHOLTZ ET GUEBWILLER
68 RIQUEWIHR
68 PFAFFENHEIM ET WESTHALTEN
68 WETTOLSHEIM
67 MARLENHEIM
68 ROUFFACH ET WESTHALTEN
67 ANDLAU
68 KATZENTHAL ET AMMERSCHWIHR
67 BLIENSCHWILLER
67 SOULTZMATT ET WESTHALTEN
67 MITTELBERGHEIM

OPPERVLAKTE
29,07 ha
35,06 ha
31,20 ha
57,95 ha
18,40 ha
57,62 ha
14,80 ha
21 ha
56,20 ha
14,60 ha
30,50 ha
8,53 ha
23,40 ha
45,35 ha
47,36 ha
53,02 ha
71,65 ha
3,23 ha
5,82 ha
28,53 ha
40,63 ha
11,40 ha
25,79 ha
61,85 ha
22 ha
53,35 ha
11,83 ha
17,70 ha
35,86 ha
24,60 ha
74,55 ha
28,15 ha
18,70 ha
22,13 ha
26,18 ha
26,75 ha
80,28 ha
53,40 ha
28,36 ha
32,80 ha
18,26 ha
23,70 ha
38,90 ha
22,95 ha
40,60 ha
73,61 ha
12,52 ha
27,40 ha
19,20 ha
71,03 ha
36,45 ha

HOOGTE
210 à 265 m
220 à 320 m
200 à 250 m
250 à 380 m
225 à 300 m
220 à 340 m
250 à 300 m
250 à 280 m
220 à 230 m
270 à 300 m
300 à 400 m
250 à 320 m
250 à 360 m
230 à 330 m
210 à 330 m
270 à 360 m
240 à 350 m
250 m
240 à 300 m
300 à 390 m
210 à 330 m
270 à 350 m
270 à 360 m
210 à 360 m
210 à 250 m
200 à 300 m
230 à 260 m
250 à 310 m
260 à 330 m
250 à 320 m
220 à 330 m
270 à 370 m
250 à 350 m
320 à 450 m
260 à 330 m
260 à 300 m
230 à 350 m
265 à 380 m
260 à 400 m
220 à 270 m
260 à 315 m
265 à 310 m
250 à 350 m
280 à 350 m
200 à 300 m
210 à 300 m
200 à 300 m
280 à 400 m
240 à 320 m
250 à 420 m
215 à 320 m

EXPOSITIE
zuidoost
zuid/zuidoost
zuid/zuidwest
zuid/zuidoost
zuidoost
zuidoost
zuid
oost
oost/zuidoost
zuid/zuidoost
zuid/zuidwest
zuid
zuid/zuidoost
oost
zuid/zuidoost
zuid/zuidoost
zuid/west
zuid/zuidwest
zuidoost
zuidoost
zuidoost
zuid/zuidwest
zuid/zuidoost/zuidwest
zuid
zuid/zuidwest
oost/zuidoost
zuid
zuid
zuidoost
oost-zuidoost
oost/zuidoost
zuidoost
oost-zuidoost
zuid
oost-zuidoost
oost/zuidoost
zuid
zuid/zuidoost
zuid
zuidoost
oost
zuidoost
oost
zuidoost
zuid-zuidoost
zuid/zuidoost
zuid/zuidoost
zuid/zuidoost
zuid-zuidoost
zuid/zuidoost
oost/zuid

DATUM
23.11.1983
23.11.1983
17.12.1992
23.11.1983
17.12.1992
23.11.1983
17.12.1992
17.12.1992
17.12.1992
17.12.1992
17.12.1992
23.11.1983
23.11.1983
23.11.1983
23.11.1983
23.11.1983
14.01.2007
23.11.1983
23.11.1983
23.11.1983
23.11.1983
23.11.1983
23.11.1983
17.12.1992
17.12.1992
17.12.1992
23.11.1983
17.12.1992
23.11.1983
17.12.1992
17.12.1992
17.12.1992
17.12.1992
23.11.1983
23.11.1983
23.11.1983
20.11.1975
17.12.1992
23.11.1983
23.11.1983
23.11.1983
17.12.1992
17.12.1992
17.12.1992
17.12.1992
17.12.1992
23.11.1983
17.12.1992
17.12.1992
17.12.1992
17.12.1992
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AOC
Crémant d’Alsace
De in 1976 van
kracht geworden
AOC Crémant
d’Alsace
vertegenwoordigt
24% van de
totale productie
in de Alsace.

MOUSSERENDE WIJNEN
VOLGENS DE TRADITIONELE METHODE

De originele persoonlijkheid en onberispelijke kwaliteit van
Crémant d’Alsace heeft voor aanzienlijk succes gezorgd, uiteraard in de Alsace zelf, maar ook in andere Franse regio’s en
in Europese buurlanden. Crémant d’Alsace is tegenwoordig
na Champagne marktleider bij het Franse thuisgebruik van
mousserende wijnen met AOC.
Vanaf het einde van de 19e eeuw hebben tal van wijnbedrijven in de Alsace zich bezig gehouden met de productie van
mousserende wijnen volgens de traditionele methode. In de
eerste helft van de 20e was dit minder gebruikelijk, maar de
praktijk werd wel voortgezet. Erkenning kwam er met de AOC
Crémant d’Alsace door het decreet van 24 augustus 1976.
Dit decreet heeft aan de wijnhuizen van de Alsace het
noodzakelijke kader geboden voor de productie van mousserende kwaliteitswijn met voorschriften die vergelijkbaar
zijn met die in de Champagne. Momenteel zijn ruim 500
producenten verenigd binnen het Syndicat des Producteurs
de Crémant d’Alsace.

I
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Stempel
van het terroir
De eigenschap van
Crémants d’Alsace
om belletjes te
laten dansen is in
de eerste plaats
te danken aan
hun bakermat
in de vorm van
een wijngebied
met gunstige
natuurlijke
omstandigheden:
een droog en
zonnig klimaat,
de ligging van
hellingen naar
de opgaande zon
toe en gunstige
geologische
condities.

Elk van deze parameters drukt een uniek en complex stempel op
de wijnen. Net zo verleent het terroir van de Alsace een sterke persoonlijkheid aan de gebruikelijke druivenrassen. Bepaalde Crémants
worden exclusief van een van die druiven gemaakt, met de naam
ervan op het etiket.
Andere zijn het resultaat van assemblages met diverse druivenrassen,
waarbij elk ervan bijdraagt aan het subtiele evenwicht van de cuvée.
• Pinot blanc is het belangrijkste druivenras voor witte Crémants

d’Alsace. Hij geeft ze frisheid en finesse. .

• Riesling geeft Crémants een levendig en fruitig aspect, elegantie

en verfijning.

• Pinot gris brengt rijkdom en structuur.
• Chardonnay zorgt voor finesse en lichtvoetigheid.
• Pinot noir met zijn charme en finesse is het enige druivenras voor

de productie van Crémant d’Alsace rosé en staat eveneens aan
de basis van Blancs de Noirs. De schil ervan is weliswaar gekleurd,
maar het vruchtvlees wit.
• Crémants met oogstjaar en vaak langer gerijpt, ontwikkelen een
vineus karakter met tonen van boter en brioche.
TIJDSTIP VAN PLUKKEN

Om sprankelende, spannende en fruitige wijnen te maken kiezen
de wijnboeren in de Alsace voor een betrekkelijk vroege pluk. Hierdoor blijft het vieve en speelse karakter van de knapperige druiven
behouden. De druiven moeten bij de pluk gezond zijn en in hun
geheel geperst worden.

VINIFICATIE

Na de traditionele vergisting van de stille basiswijn ondergaat deze
een tweede vergisting op fles waarbij op een natuurlijke wijze de
belletjesvorming plaatsvindt.

Na een periode van kelderrust die minimaal negen maanden moet duren, worden de flessen dag na dag gedraaid en in verticale positie gezet,
zodat het bezinksel zich in de hals verzamelt om verwijderd te kunnen
worden. De hoeveelheid wijn die verloren gaat bij de verwijdering van
dit bezinksel wordt aangevuld door een zogeheten ‘likeur’ waarmee
de wijn op smaak gebracht wordt als Brut, Extra-brut of Demi-sec.

1
1

Productievoorschriften
Productievoorschriften
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Vendanges Tardives
en Sélection
de Grains Nobles
Een van
deze twee
vermeldingen
kan voor
aanvulling
zorgen op het
etiket van de
appellations
Alsace of
Alsace Grands
Crus. Ze
staan voor
uitzonderlijke
wijnen
geproduceerd
volgens criteria
die tot de
strengste van
heel Frankrijk
horen.

Het semi-continentale klimaat van de Alsace met zijn geringe neerslag en zijn opmerkelijk hoeveelheid zon in het
najaar is vooral in grote jaren buitengewoon gunstig voor
het uitdrogen van de stokken, evenals voor de ontwikkeling
van edele rotting. Het maakt het mogelijk om veel later
dan bij de normale oogst rassen als riesling, muscat, pinot
gris of gewurztraminer te plukken wanneer die hun volle
rijkdom tentoonspreiden.
Vendanges Tardives en Sélection de Grains Nobles moeten
bij de oogst over een groterijkdom aan suikers beschikken.
Ze mogen niet eerder dan na 18 maanden opvoeding in
de handel komen.
De grote inspanningen van de wijnboeren zijn beloond
met de officiële erkenning van Vendanges Tardives en
Sélection de Grains Nobles door een ministerieel decreet
van 1 maart 1984.
VENDANGES TARDIVES

De ontwikkeling van Botrytis cinerea of edele rotting op de
druiven vormt het begin van een verdampingsproces dat
leidt tot een concentratie van suikers en aroma’s die aan
deze wijnen zoetheid en kracht verleent.
SÉLECTION DE GRAINS NOBLES

Deze wijnen worden gemaakt van druiven die aangetast
zijn door edele rotting. Alleen de meest uitgedroogde druiven blijven hierbij bewaard. De overdadige concentratie
zorgt ervoor dat de intensiteit van het druivenkarakter wat
discreter wordt ten gunste van eigenschappen als kracht,
complexiteit en lengte in afdronk.
met minimale mostgewichten
1 Tabel
voor Vendanges Tardives & Sélection de Grains Nobles

1 Strikte productievoorwaarden
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Evenals de streek
waarin ze zich
uitstrekken, getuigen
de wijngaarden
van de Alsace van
een rijk verleden.

HUNAWIHR

GESCHIEDENIS

DE EERSTE SPOREN VAN WIJNBOUW IN DE ALSACE

In het geografische gebied dat de Rijnvallei zou gaan vormen kwam de
wijnstok al voor nog voordat de mens er op het toneel verscheen, zij het
in vormen die tamelijk ver verwijderd zijn van de huidige varianten.
Al is het fruit van de wijnstok in deze contreien al sinds onheuglijke tijden
gebruikt, de overgang van simpelweg plukken naar dat van een echte
wijnbouwcultuur gebeurt pas na de verovering door de Romeinen. Opgravingen getuigen van het groeiende belang van de wijnbouw: stapels
pitjes, restanten van houten vaten, vervolgens geleidelijk aan decoratiemotieven met de wijnstok op aardewerk en bas-reliëfs. Het bestaan vanaf de
2e eeuw van wijntransport over de Moezel en de Rijn bewijst ook dat deze
productie al snel in een fase van commercialisering terecht is gekomen.
DE WIJNSTOK HOUDT STAND TEGEN INVASIES

De invasie van de Germanen in de 5e eeuw leidt tot een tijdelijke terugval van de wijnbouw, maar geschreven documenten laten zien dat
wijngaarden al snel weer groeiende betekenis hebben gekregen. Onder
de regering van de Merovingen en Karolingen gebeurt dat overigens
onder zwaarwegende invloed van bisschoppen, abdijen en kloosters die
in deze periode in groten getale gesticht worden. Langzamerhand begint
de wijnstok de Alsace te bedekken.
HET GOUDEN TIJDPERK VAN LATE
MIDDELEEUWEN TOT RENAISSANCE

Aan het begin van de 13e eeuw zijn er honderd wijndorpen te tellen, in
de 14e eeuw 170. Deze uitbreiding gaat zonder onderbreking door tot
de 16e eeuw, wanneer deze een hoogtepunt bereikt.
Huizen in Renaissancestijl, nog altijd te zien in tal van wijndorpen, getuigen
van de welvaart in deze tijd toen Alsacewijnen dankzij riviertransport via
de Ill en de Rijn naar heel Europa uitgevoerd werden. Er worden belastingen op wijn geheven, een extreem lucratieve bron van inkomsten voor
gemeenten, kloosters en adellijke heren.
In deze periode ontstaan ook de eerste reglementeringen voor druivenrassen en hoe daarmee om te gaan in wijngaard en kelder. Hierbij komen
al namen als traminer, muscat en riesling voor. Deze voor hun tijd strenge
regels getuigen van de wil om de identiteit van de wijnen te versterken
door wijnbouw op hoog kwaliteitsniveau.
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VAN DE DERTIGJARIGE OORLOG TOT DE PHYLLOXERA

De Dertigjarige Oorlog (1618-1648) betekent een periode van verwoesting
door legers, plundering, honger en pest. De gevolgen voor de economie
van de streek en voor de wijnbouw in het bijzonder zijn catastrofaal.
De handel via de rivieren wordt onderbroken, evenals de betrekkingen
met noordelijke markten als Nederland, Scandinavië, Noord- en Midden-Duitsland en Engeland.
Na afloop van de oorlog herstellen de wijnbouwstadjes op de heuvels aan
de voet van de Vogezen zich weer, ondanks het verlies van deze markten.
Een voorbeeld ervan is Ammerschwihr. De hele 17e eeuw blijft Straatsburg
het bevoorrechte centrum voor de uitvoer naar Duitsland en Lotharingen,
terwijl Colmar en omgeving zich richten op de Zwitserse markt, Zwaben,
Beieren, een deel van Lotharingen en de valleien van de Vogezen. De
‘hellingwijnen’ van de Alsace staan bekend als excellente witte wijnen.
Gelet op het succes van de Alsacewijnen deinzen bepaalde eigenaars er niet
voor terug om de van oudsher vastgelegde grenzen voor de wijnbouw te overschrijden. De wijngaard daalt af naar de vlakte waar werkpaarddruiven geteeld
worden die bestemd zijn voor massaproductie. Hierdoor ontstaat een tegenstelling met de wijngaard op de hellingen die kwaliteitswijnen blijft produceren.
In 1731 probeert een koninklijk edict een eind te maken aan deze situatie,
maar zonder succes. Na de Revolutie versterkt de trend zich nog. De nationalisatie van adellijke en kerkelijke bezittingen heeft trouwens belangrijke gevolgen voor het aanzien van het wijngebied: de versnipperde eigendommen
worden gekocht door boeren die er op hun beurt wijn gaan produceren.
Gedurende het napoleontische tijdperk produceren de boeren in overvloed wijnen die bij de legers in de smaak vallen. Dit leidt tot het planten
van nog meer nieuwe stokken. De aanplant groeit van 23.000 hectare in
1808 tot 30.000 in 1828.
Hiermee treedt een periode van overproductie in met vaak fatale gevolgen voor de hellingwijngaarden. De situatie wordt nog verergerd door het
volledig verdwijnen van de export en een daling van de wijnconsumptie
ten gunste van bier.
Tijdens de Duitse bezetting na 1870 gaat de massaproductie door. Handelaars
kopen voor een prikje zuren wijntjes van productieve druivenrassen. Deze
wijnen zonder body en fruit lenen zich goed voor de productie van kunstmatige Duitse wijnen door ze te versnijden met water, suiker en aromastoffen. De
Alsacewijnen verliezen elke vorm van identiteit, terwijl de massale toevloed
op de markt van vervalste wijnen leidt tot een ineenstorting van de prijzen.
Klimatologische rampspoeden en druivenziekten als oïdium en phylloxera
maken het hele beeld nog somberder.
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GESCHIEDENIS

VERNIEUWING NA DE EERSTE WERELDOORLOG

In 1918 verandert de Alsace van grootst Duits in kleinst Frans wijngebied.

Om weerstand te bieden aan de ziekten die de wijngaard dreigen weg te
vagen nemen de boeren hun toevlucht tot hybriden. Twee economische
belangen komen zodoende scherp tegenover elkaar te staan. Aan de ene
kant de voorstanders van kwaliteitswijnen op basis van gebiedstypische
druivenrassen en aan de andere kant zij die ervan overtuigd zijn dat ze goedkope massawijnen moeten produceren met behulp van ongeënte hybriden.
Deze hybriden leiden uiteindelijk tot overproductie en een daaruit volgende wijnbouwcrisis. De aanplant stagneert en loopt terug. De in 1902
begonnen afname in oppervlakte zet zich door tot 1948 wanneer nog maar
9500 hectare over zijn, waarvan 7500 als potentiële appellation Alsace.
Te midden van al deze beproevingen sluiten de wijnboeren van de Alsace
zich aaneen en besluiten tot organisatie van hun beroepsgroep in de Association des Viticulteurs d’Alsace (AVA). Ze zetten met vasthoudendheid
al hun kaarten op verbetering van de wijnkwaliteit en het doen herleven
van de grote traditie van de Alsacewijnen.
Maar weer een keer is de historische context ze niet gunstig gestemd en
moeten ze wachten tot het einde van de Tweede Wereldoorlog om te
zien hoe hun wijngebied begint aan een ware herstructurering.
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GESCHIEDENIS

HET HEDEN: TOEWIJDING AAN DE AOC

Een op 2 november 1945 door generaal De Gaulle getekende verordening
definieert de grenzen van de herkomstbenaming voor Alsacewijnen en legt
de eerste regels vast. De productiezone is afgebakend en bevoordeelt de
hellingen ten koste van de vlakte en de oude, productieve druivenrassen
moeten wijken voor edeler rassen. De ontwikkeling van het wijngebied
Alsace in de richting kwaliteitswijn krijgt in 1962 concreet gestalte met
de erkenning van de AOC Alsace.
Langzaam maar zeker wordt de noodzaak duidelijk om de belangen en
middelen van de verschillende professionele sectoren op een lijn te brengen,
in het bijzonder waar het gaat om de vaststelling van de druivenprijzen.
Hieruit wordt bij decreet van 22 april 1963 het Conseil Interprofessionnel
des Vins d’Alsace (CIVA) geboren dat vier fundamentele missies heeft:
• het initiëren van studies aangaande de productie en verkoop van Alsace-

wijnen en met het oog hierop centraliseren van alle statistische gegevens
en informatie van technische, economische en praktische aard;
• het verlenen van alle mogelijke technische en praktische ondersteuning
aan producenten, coöperaties, handelshuizen, makelaars en commissionairs die bijdraagt aan de verbetering van wijngaarden en wijnen;
• het faciliteren van relaties tussen druiventelers en kopers, vooral door
jaarlijks de factoren te bestuderen die de prijsvorming beïnvloeden,
evenals van betalingsmodaliteiten voor hieruit voortkomende transacties,
• het verstrekken van informatie aan consumenten, in het bijzonder
buitenlandse, over de kwaliteit van de Alsacewijnen en het stimuleren
van de uitvoer ervan.
Hierop volgen het decreet voor de AOC Alsace Grand Cru in 1975 en dat
voor de AOC Crémant d’Alsace in 1976. De regelgeving voor deze AOC’s
ondergaat voortdurend nuanceringen met steeds strengere en ambitieuzere criteria.
Er is geen wijngebied dat in vijf eeuwen zo veel onzekerheden heeft
gekend als de Alsace. Vandaag de dag behoort het tot de mooiste
en meest vooraanstaande gebieden van Frankrijk.
Dankzij de volhardende inspanningen van de hele bedrijfstak in de
afgelopen decennia wordt de kwaliteit van de Alsacewijnen unaniem
erkend. Verbonden als ze zijn met hun terroir en trots op de weg die
ze hebben afgelegd maken de wijnboeren van de Alsace wijnen die
op ze lijken. Authentiek, fris en aromatisch. Verenigd binnen het CIVA
(Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace) en de AVA (Association
des Viticulteurs d’Alsace) werken producenten en handelaren samen
aan de uitstraling van de Alsacewijnen wereldwijd.
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De Route des Vins d’Alsace trekt ieder
jaar ruim 5 miljoen bezoekers.
De wijnroute is samen met Straatsburg en
Colmar de voornaamste motivatie voor een
bezoek aan de Alsace. D essentie ervan
is het betoverende parcours met in ieder
jaargetijde nieuwe verleidingen. Dorpjes
als op ansichtkaarten, overblijfselen uit de
Middeleeuwen en liefdevol onderhouden
wijngaarden blijven hun aantrekkingskracht
uitoefenen op toeristen uit de hele wereld.

AMMERSCHWIHR

DE WIJNROUTE I DOOR DE WIJNGAARD I ALSACEWIJNEN PROEVEN I ALSACEWIJNEN ONTDEKKEN I FEEST IN DE WIJNGAARD! I KERST
DE

De wijnroute
van de alsace
De beroemdste
wijnroute van
Frankrijk biedt
de bezoeker een
onvergelijkelijke
reis door
pittoreske
landschappen
en een unieke
gastronomie
en cultuur.
Generatie op
generatie is het
beste gehaald
uit iedere vallei,
iedere heuvel
en ieder perceel
met hun eigen
geologie en
microklimaat. Ze
zijn gekoesterd
als een tuin!

De Route des Vins d’Alsace nodigt met zijn unieke verloop
en eenvoud van zijn parcours uit tot het ontdekken van
de streek en zijn wijnboeren. Hij doorkruist langs valleien
en hellingen aan de voet van de Vogezen over een afstand
van ruim 170 kilometer het hele wijngebied, van Marlenheim tot Thann en laat kennismaken met ongeveer 1000
producenten. Inbegrepen is een geïsoleerde sector in het
uiterste noorden in de omgeving van Wissembourg.
Het parcours is onderverdeeld in vijf deelzones met de benaming ‘Vignoble et découverte’ (‘Wijngaard en ontdekking’) :
• Cœur d’Alsace, halverwege Straatsburg

en Colmar tussen de Mont Sainte-Odile
en het kasteel Haut-Kœnigsbourg.

• Terre et Vins au Pays de Colmar,

in de omgeving van Colmar,

• Le Pays de Wissembourg (Cleebourg),
• Le Vignoble de Strasbourg,

tussen Marlenheim en Molsheim,

• La Route des Vins Sud-Alsace,

rond Thann en Guebwiller.

1

www.route-des-vins-alsace.com

Elk van deze vijf gebieden laat beelden zien als op ansichtkaarten. Je ziet er perfect onderhouden wijngaarden,
dorpjes omringd door oude vestingwallen, gedecoreerde
burgerwoningen, romaanse en gotische kerken, genereus
door de Renaissance nagelaten waterputten, ruïnes van
trotse kastelen uit de Middeleeuwen, kokette ‘winstubs’ en
uitnodigende proeflokalen. Dit parcours vol charme laat
op ieder punt de Alsace zien als een gebied van tradities
en als een gebied van wijn! Al die prachtige plaatsen, of ze
nu majestueus, verstild of juist heel geanimeerd zijn, geven
een extra dimensie aan het begrijpen van de Alsacewijnen
en de mensen die ze maken.
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Door de wijngaard
Om de geheimen
van de route
helemaal te
doorgronden
moet je de tijd
nemen voor een
alternatieve
verkenning.

OP DE FIETS

De Véloroute du vignoble, gecreëerd ter gelegenheid van
het 60jarig bestaan van de Route des Vins d’Alsace, verbindt
Marlenheim met Thann en is met een eigen logo bewegwijzerd. Fietstoerisme in zowel recreatieve als sportieve zin
is een unieke manier om de spectaculaire landschappen
langs de route te verkennen en geeft alle tijd om te stoppen bij de talloze culturele, toeristische en gastronomische
attracties van de streek.
Behalve door de Véloroute worden de wijngaarden van de
Alsace doorkruist door een veelheid aan fietspaden. Samen
hebben ze een lengte van bijna 2000 kilometer.
TE VOET

Als je de charmes van de Route des Vins even laat voor wat
ze zijn, kun je je als bezoeker zo middenin de wijngaarden
begeven door een van de educatieve wijnpaden te volgen.
Ze slingeren zich uitnodigend door het hart van wijngaarden
en wijndorpjes en laten op ontspannen manier kennismaken
met wijnbouw en erfgoed. Informatiepanelen langs elk pad
vertellen over het werk van de wijnboer, over de wijn en over
de specifieke eigenschappen van individuele druivenrassen.
MARATHON

Het hele jaar door worden talrijke prestatielopen en wandelingen door de wijngaarden georganiseerd. Een bijzonder
evenement is de door de Franse atletiekbond gecertificeerde
Marathon du Vignoble van Molsheim. Deze voert de lopers
langs 17 dorpen aan de Route. Ravitailleringstands en proeverijen van wijnen en regionale specialiteiten zorgen voor
de nodige afwisseling bij dit sportieve en culturele gebeuren.
TE PAARD

Ruiters volgen special bewegwijzerde ruiterpaden, weggetjes door de wijngaarden of fietspaden.
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DE WIJNROUTE I DOOR DE WIJNGAARD I ALSACEWIJNEN

Alsacewijnen
proeven
De Route des Vins d’Alsace is tegelijkertijd de weg die naar kelders en
proeflokalen voert. Voor het grootste deel zijn deze het hele jaar geopend.
Producenten in de Alsace, ongeacht of het individuele wijngoederen,
handelshuizen of coöperaties zijn, is er alles aan gelegen hun bezoekers
zo goed mogelijk te ontvangen en ze in te wijden in de charme en rijkdom
van hun wijnen.
Het online adresboek Annuaire du Vignoble d’Alsace geeft een opsomming van bedrijven die individuele bezoekers en groepen ontvangen en
verstrekt praktische informatie over kelderbezoeken, proeverijen, kinderopvang, toegang voor gehandicapten, gesproken talen etc. Dit adresboek
is te raadplegen op:

1 www.AlsaceWijn.nl
1 www.route-des-vins-alsace.com
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ALSACEWIJNEN ONTDEKKEN
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Alsacewijnen
Ontdekken
MUSEA

De talrijke facetten van het leven en werken van de wijnboer door de
eeuwen heen komen aan bod in het regionale wijnbouwmuseum in
Kientzheim, het ecomuseum in Ungersheim en ook in het streekmuseum
van de Alsace in Straatsburg en het museum Unterlinden in Colmar.
Verder heeft een groeiend aantal bedrijven een museumhoek ingericht
voor het publiek om zo beter de Alsacewijnen te leren kennen.
WIJNBROEDERSCHAPPEN

Wijnbroederschappen zijn hoeders van de traditie en promoten de Alsacewijnen in binnen- en buitenland. Regelmatig organiseren ze chapiters en
nemen ze deel aan talrijke manifestaties.
De Confrérie Saint-Étienne (Kientzheim) is een van de oudste broederschappen in Frankrijk. Hetbiedt het hele jaar door een programma met
evenementen en verstrekt een kwaliteitslabel Sigille.
Ook andere broederschappen promoten de Alsacewijnen, zoals de Confrérie du Haut-Koenigsbourg (Orschwiller), de Confrérie des Quatre Bans
(Cleebourg), de Hospitaliers d’Andlau, les Bienheureux du Frankstein
(Dambach-la-Ville), de Confrérie de Saint-Urbain (Kintzheim), de Amis du
Kaefferkopf (Ammerschwihr), de Ordre œnophile de Marlenheim en de
Confrérie de la Corne d’Ottrott.
WIJN- EN GASTRONOMIECURSUSSEN

Sommige bedrijven hebben wijnscholen (Écoles des Vins) opgezet of
organiseren becommentarieerde proeverijen, workshops rond wijn-spijscombinaties of themadiners, vaak in samenwerking met de lokale horeca.

1

www.route-des-vins-alsace.com

I

99 122

FEESTININ DE WIJNGAARD!
DE WIJNROUTE I DOOR DE WIJNGAARD I ALSACEWIJNEN PROEVEN I ALSACEWIJNEN ONTDEKKEN I FEEST
WIJNGAARD! I KERST

Feest
in de wijngaard!
Het hele jaar door
houden wijndorpen
feesten waarbij
de Vins d’Alsace
centraal staan.

APÉRO GOURMAND DES VIGNERONS INDÉPENDANTS
(MEI)

De Vignerons Indépendants d’Alsace openen de deuren van
hun wijngoederen voor al diegenen die kennis willen maken
met de Alsacewijnen of hun kennis willen opfrissen. In een
gezellige en warme ambiance worden ideeën uitgewisseld
en wijnen en gerechten geproefd.

1 www.alsace-du-vin.com
PICKNICK BIJ DE WIJNBOER
PINKSTERMAANDAG

Deze in 1995 in het leven geroepen jaarlijkse ontmoeting
richt de schijnwerper op de gastvrijheid van de wijnboeren.
Samen met hun familie ontvangen men thuis vrienden en
genodigden voor een picknick. Het is dé manier om nieuwe
wijnen of nieuwe wijngoederen te ontdekken Als feestdag
voor ontmoetingen en het delen van ervaringen is deze
Pique-nique chez le vigneron indépendant d’Alsace door
de jaren heen uitgegroeid tot een van de meest bijzondere
wijnmanifestaties in Frankrijk. Deelnemers zijn welkom op
de binnenplaats, de tuin, de kelder of de wijngaard om daar
hun mand tevoorschijn te halen. De wijnboer zorgt voor
tafels, banken, parasols en vermaak. En natuurlijk ook voor
wijn. Een dag in het teken van vriendschap.

1 www.alsace-du-vin.com
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CULTUUR LANGS
DE ROUTE DES VINS D’ALSACE
VAN JUNI TOT AUGUSTUS

FOIRE AUX VINS D’ALSACE IN COLMAR
AUGUSTUS

Sinds 1948 drukt de Foire aux Vins d’Alsace
in Colmar zijn stempel op de zomer. Dit
volksfeest is tegelijkertijd een algemene
beurs, een geliefd muziekfestival en voor
de Alsacewijnen een bijzondere vitrine
die een ontmoeting met zowel het grote
publiek als professionals biedt.

De nog jonge associatie diVINes d’Alsace
van vrouwen binnen de wijnbouw organiseert een programma vol onbekende en
hoogst eclectische cultuur. Sleutelwoorden: verrassen en inzicht geven in cultuur
en wijn via allerhande uitingen van kunst.
Op het programma staan beeldhouwkunst,
poëzie, schilderkunst en fotografie, evenals
originele toneeluitvoeringen. Ze zijn bestemd voor liefhebbers van kunst en wijn,
met bovendien de mogelijkheid om gepassioneerde wijnvrouwen te ontmoeten.

1 www.foire-colmar.com
WIJN- EN OOGSTFEESTEN

Het zomerseizoen met zijn lange avonden is de tijd om de Alsacewijnen in het
zonnetje te zetten met wijnfeesten en
andere vrolijke wijnevenementen. Kelders openen hun deuren, proeverijen
vinden plaats in gemoedelijke sfeer en
gekostumeerde volkse optochten doen
het verleden herleven. In de oogsttijd van
begin september tot eind oktober staat
in tal van dorpen de jonge wijn in het
middelpunt van de festiviteiten.

1 www.divinesdalsace.com
OPTOCHT EN FEESTELIJKE MIS IN
DE KATHEDRAAL VAN STRAATSBURG
MET DE WIJNBROEDERSCHAPPEN
VAN DE ALSACE
JULI

In aanwezigheid van de wijnkoningin van
de Alsace en haar eredames vieren de
leden van de tien wijnbroederschappen
in de Notre Dame van Straatsburg de
grote mis om 11 uur, waarna ze gehuld
in hun traditionele kostuums in optocht
naar de Place Broglie trekken.

1 www.AlsaceWijn.nl

1 www.convial.fr
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Kerst in de Alsace
De Kersttijd heeft in de Alsace een heel bijzondere betekenis
en blijft verankerd in nog altijd springlevende volkstradities
als het vlechten van de Adventskrans of het in huiselijke
kring bereiden van kerstklokjes met de naam Bredeles,
maar ook in de vorm van personen als het Kindeke Jezus,
alias Christkindla, kinderschrik Hans Trapp en Sint Nikolaas.
De Kerstmarkten trekken met hun verlichte stalletjes en geuren van kruidkoek en Glühwein een publiek uit de hele wereld.
Tal van wijnboeren openen de deuren van hun prachtig
versierde kelders en bieden een evenementenprogramma
met wijnproeverijen en andere Kersttraktaties.

1

www.route-des-vins-alsace.com
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NOTHALTEN

“We erven de aarde niet meer van
onze ouders, maar geven haar
door aan onze kinderen!”
(Indiaas spreekwoord)

Met deze bewustwording gaan
vragen die betrekking hebben op
de gezondheid van de consument
en op behoud van de omgeving
de wijnboer voortaan aan het hart.
De Alsace heeft al sinds lange
tijd een bijzondere gevoeligheid
aan de dag gelegd voor deze problematiek. Dit komt tot uitdrukking in een substantieel aantal
wijnboeren dat biologisch werkt.
Ze worden gedreven door de wens
om nog dichter bij hun terroirs en
druiven te staan, een zoektocht
naar complexiteit,authenticiteit,
en samenwerking met de natuur!

BIOLOGISCHE EN
EN BIOLOGISCH-DYNAMISCHE WIJNBOUW
BIOLOGISCHE
WIJNBOUW I ANDERE DUURZAME BENADERINGEN I GEZONDERE EN EXPRESSIEVERE WIJNEN

Viticultures biologique
et biodynamique
BIOLOGISCHE WIJNBOUW

De biologische wijnbouw is een specifieke manier van produceren op basis
van technieken die het ecologisch evenwicht respecteren. Als wettelijk
kader ervoor geldt Europese regelgeving met voorschriften voor productie,
bereiding en import, evenals controle- en certificeringprocedures, sancties
en etikettering. De controles worden uitgevoerd door een onafhankelijke
certificeringinstantie.
De ‘biowijnbouw’ gaat uit van de interacties tussen aarde, water, plant, lucht,
flora en fauna. Het gaat er niet om ‘vijanden’ van de wijnstok te bestrijden,
maar om evenwicht te herstellen, het bodemleven te activeren, de weerstand van de plant te versterken en de natuurlijke cycli te ondersteunen.
De biologische productie respecteert precieze voorschriften.
Ze impliceren:
• certificering door een door de overheid geaccrediteerde instantie

op grond van competentie, onafhankelijkheid en onpartijdigheid,

• nauwgezette en systematische controles van wijngaard en kelder,
• indien nodig analyse van monsters.

De regelgeving voor de vermelding ‘biologische wijn’ impliceert:
•
•
•
•

gebruik van uitsluitend biologisch geteelde druiven,
verbod op bepaalde praktijken bij de vinificatie,
strikte beperking van bestrijdingsmiddelen,
beperking van het gebruik van sulfiet, dat in alle gevallen onder dat
van de in de conventionele wijnbouw toegestane maxima blijft.

De regels zijn gericht op een zo groot mogelijk respect voor de ware aard
van het product met behoud van kwaliteit en diversiteit in de wijnen.
Sinds 1 augustus 2012 zijn alle onderdelen van het productieproces, van
druif tot en met wijn, ondergebracht in Europese regelgeving en mogen
wijnenvoortaan de aanduiding ‘biologische wijn’ dragen.
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BIOLOGISCHE WIJNBOUW IN DE ALSACE

De Alsace behoort tot de drie meest vooraanstaande gebieden voor de productie van biologische wijnen wat betreft
het gedeelte van de wijngaard met biologisch teelt. Dat
aandeel bedraagt 13,5%.
Biologisch AB

281
2 230 ha
14,2 %

Gecertificeerde bedrijven
Gecertificeerde aanplant
Aandeel van de Alsace- wijngaarden
Bronnen: ORAB Opaba, Demeter

De ontwikkeling van de biologische wijnbouw in de Alsace
heeft een opvallende ontwikkeling gekend dankzij de inzet
van omgeschakelde pioniers vanaf eind jaren zestig. Sindsdien heeft de uitbreiding van de aanplant met biologische
teelt zich in gestage lijn voortgezet.
Ontwikkeling van de aanplant in hectare
Ontwikkeling van het aantal producenten
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BIOLOGISCHE EN
EN BIOLOGISCH-DYNAMISCHE WIJNBOUW
BIOLOGISCHE
WIJNBOUW I ANDERE DUURZAME BENADERINGEN I GEZONDERE EN EXPRESSIEVERE WIJNEN

VINABIO ALSACE:
CHARTER VOOR VEELEISENDE VINIFICATIE

“Respect voor de druiven
van wijngaard tot kelder.”
Om nog verder te gaan dan de Europese regelgeving,
hebben biologisch werkende wijnboeren in de Alsace het
Charte des Vins Bio d’Alsace opgesteld dat een strikter kader
biedt en een betere traceerbaarheid.
Het charter is het resultaat van een collectieve inspanning
gedurende een aantal jaren door de biologische boeren.
Het merk Vinabio Alsace verenigt producenten rond een
gemeenschappelijke aanpak met een minimaal gebruik
van oenologische hulpmiddelen.
Garanties voor de consument:
• In de wijngaard een beheer dat de bodem en de natuur
respecteert en het terroir accentueert.
• Tijdens de oogst alleen plukken met de hand om de kwaliteit van de druiven en die van de bodem te behouden.
• In de kelder traceerbaarheid van handelingen, uitsluiting
van oenologische hulpmiddelen met uitzondering van
een geringe hoeveelheid sulfiet en klei, samen met afwezigheid van technieken die afbreuk kunnen doen aan
het profiel van de wijn.
• In het glas tenslotte precieze wijnen die het oorspronkelijke evenwicht in de druiven weerspiegelen, wijnen met
een sterke persoonlijkheid die hun terroir tot uitdrukking
brengen zonder technologische trucs en die in geur en
smaak een diversiteit bieden zonder standaardisatie door
technische correcties.
“Van de bodem tot de fles vormt deze certificering een
garantie voor het respecteren van de omgeving in ieder
stadium met als enig doel de identiteit van de cru zich
in het glas te laten vertalen.”
Romain ILTIS, Meilleur Sommelier de France 2012 en Master Of Port 2008.

1 www.opaba.org/bioenalsace/
I
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BIOLOGISCH-DYNAMISCHE WIJNBOUW

De door de begin 20e eeuw actieve Oostenrijkse landbouwkundige Rudolf Steiner geïnspireerde biodynamische
wijnbouw heeft dezelfde doelstellingen als de biologische,
maar voegt daar een nog meer omvattend aspect aan toe
dat het herstel van de aarde in een universeel kader plaatst.
Ze bepleit teelttechnieken die in harmonie zijn met de kosmische cycli en in het bijzonder met de fasen van de maan.
De Alsace is de bakermat van de biodynamische landbouw
in Frankrijk. Het eerste bedrijf begon daarmee in 1925 en
in Straatsburg werd in 1958 de Franse associatie voor biodynamische teelt opgericht.
Certificering voor biologische wijnbouw is een voorwaarde
om ook certificering voor biodynamische te verkrijgen.
Verder is het onvermijdelijk om zich te houden aan de productievoorschriften van een van de volgende verenigingen,
• ofwel van de Mouvement de l’Agriculture Biodynamique

die met het label Demeter werkt en een officiële internationale certificering biedt,
• ofwel van het Syndicat Indépendant des Vignerons en
Culture Biodynamique met het door Ecocert Frankrijk
gecontroleerde label Biodyvin.

1 http://www.bio-dynamie.org/
1 http://www.demeter.fr/
1 http://www.biodyvin.com/
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ANDERE DUURZAME BENADERINGEN I GEZONDERE EN EXPRESSIEVERE WIJNEN
BIOLOGISCHE EN BIOLOGISCH-DYNAMISCHE WIJNBOUW I ANDERE

Andere duurzame
benaderingen
BEREDENEERDE WIJNBOUW

De beredeneerde wijnbouw streeft naar een optimaal gebruik
van pesticiden door alleen te spuiten bij een reële dreiging
van ziekte of schade aan de wijnstok. Met deze benadering
wordt de conventionele wijnbouw opgeroepen om ‘beredeneerd’ om te gaan met pesticiden evenals met kunstmest.
De belangrijkste verschillen met de biologische wijnbouw zijn:
• De mogelijkheid om bepaalde synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest te gebruiken.
• De mogelijkheid om intensieve landbouw te bedrijven.
GEÏNTEGREERDE WIJNBOUW

Geïntegreerde wijnbouw behelst een economisch rendabele productie van druiven van hoge kwaliteit. Prioriteit
hebben methodes die de minste ecologische belasting
opleveren, door de ongewenste gevolgen van synthetische bestrijdingmiddelen zo klein mogelijk te maken met
het oog op behoud van de omgeving en de menselijke
gezondheid (definitie van de Organisation Internationale
de Lutte Biologique).
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WIJNEN

Gezondere
en expressievere
wijnen
Al deze verschillende benaderingen beogen een productieproces waarbij het evenwicht en de complementariteit
tussen plant en dier behouden blijft. Het uiteindelijke doel
ervan is de instandhouding van de aarde en van zijn bewoners in goede gezondheid.
Deze verbondenheid met de natuur maakt het ook mogelijk
om de eigenschappen van het terroir in de Alsace in het algemeen beter tot uitdrukking te laten komen en in het bijzonder de veelheid aan microterroirs. Hoe gezonder de druiven,
des te meer terroirverbonden en expressiever de wijnen zijn.
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Alsacewijnen worden
hoofdzakelijk verkocht
in Frankrijk en NoordEuropa, maar zijn
aanwezig in honderd
landen verspreid over
alle continenten.
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Productie
van stille Alsacewijnen
Het wijngebied Alsace telt 4200 wijnboeren. De aanplant
is tussen 1969 en 2007 gestaag toegenomen en heeft zich
sindsdien gestabiliseerd op ongeveer 15.500 hectare.
De wijngaarden produceren jaarlijks gemiddeld 1,15 miljoen
hectoliter Alsace AOC, wat neerkomt op circa 150 miljoen
flessen.

1

LEER MEER

Verkoop
van stille Alsacewijnen
Alsacewijnen uit alle AOC’s samen zorgden in 2012 voor
een omzet van 513 miljoen euro, (goed voor 40 % van de
totale agrarische productie van de Alsace).
25 % van de Alsacewijnen wordt geexporteerd.
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MEXICO

CONSEIL
INTERPROFESSIONNEL
DES VINS D’ALSACE
12 avenue de la Foire-aux-Vins
F-68012 Colmar cedex
Tel.: +33 (0)3 89 20 16 20
Fax: +33 (0)3 89 20 16 30
civa@civa.fr
@VinsAlsace | #DrinkAlsace
fb.com/VinsAlsace

AlsaceWijn.nl
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