W I J N E X P E R T I S E

De laatste 15 jaar is hard
gewerkt aan de juiste omgang met
niet-inheemse druivensoorten

DE ZONDOORSTOOFDE

ROUGE

GAAT HET MAKEN!
Als het oudste wijnbouwgebied van Frankrijk is de Provence een lustoord
voor de echte liefhebber. Oók voor wie een voorkeur heeft voor rode wijn.
Want de ‘rouge’ uit onze regio is met behulp van wat niet inheemse druiven een
eigen luxe leventje gaan leiden. De oorspronkelijke druivensoorten worden
nu bijgestaan door kanjers als de cabernet sauvignon, de merlot en de syrah.
Het resultaat mag er zijn.
T E K S T: PA U L S C H M I T
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Als je iets teruggaat in de tijd waren
er vrij weinig grote rode wijnen in de
Provence, met als uitzondering die van
Bandol (Mourvèdre). Door de opkomst
van de rosé heeft men vaak de beslissing

Domaine de l’Amaurigue, 2012,
Fleur de l’Amaurigue, AOP Côtes de Provence
Domaine de la Fouquette, 2013,
Bonne Chère, AOC Côtes de Provence
Château de Vaucouleurs, 2013,
Les Lézards, AOC Côtes de Provence
Domaine des Aspras, 2009,
Cuvée Licorne, Vin de Pays du Var
Château Margillière, 2011, Bastide,
AOP Côteaux Varois en Provence
Domaine des Aspras, 2014, Les Trois Frères,
AOC Côtes de Provence
Contact: andre@wijnconsultancy.nl

geworden. Doordat deze ‘améliorateurs’

de hellingen die een beetje in de luwte

Klaar om de markt te veroveren

Plus de ‘rouge’-tips van wijnconsulent André Sauerbier

Paul Schmit is SVH Wijnmeester en gerenommeerd
sommelier, woont en werkt in de Var, en spreekt met
wijnproducenten over de unieke uitstraling van de wijnen
uit de Provence, met als doel om opmerkelijke goede wijnen
in kaart te brengen en te promoten. plmschmit@gmail.com

genomen om zich meer met rosé bezig
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