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Naam Rueda 'Casamaro' 

Classificatie DO Rueda 

Soort Wijn Lichte witte wijn 

Sluiting Schroefdop 

Veganistisch Geschikt voor veganisten 

Land Spanje 

Streek Castilla y León 

Producent Bodegas Garciarévalo, Matapozuelos 

Druivenras(sen) verdejo (75%), viura (25%) 

Karakter Bleekgeel in kleur. Fruitige, licht stuivende neus, waarin ananas, iets venkel. Elegante smaak, fris met 

tonen van appel, citrus, anijs en kruiden. Sappig in geur en smaak. 

Wijnbereiding De verdejo-druif staat op de arme bodems van dit gebied en wordt veelal volgens de guyot double 

methode gesnoeid, als plant met twee armen. De viuradruif groeit ‘en vaso’ op de grond in struikvorm. 

De leeftijd van de oudste wijnstokken bedraagt ruim 100 jaar. De druiven vergisten apart en 

gecontroleerd bij lage temperaturen in roestvrijstalen tanks. Geen malo. Na de blend in het vroege 

voorjaar gaat de wijn op fles. 

Gegevens producent In 1991 ontstond Bodegas Garciarévalo, de naam is een samentrekking van de Familie Garcia en Arévalo. 

Momenteel maakt de jonge generatie van de familie Arévalo, Antonio en Manuela, hier uitermate 

succesvol wijn. Inmiddels bezit men 80 hectare eigen wijngaard en een 25-tal hectare wijngaard onder 

contract bij wijnboeren, met wie men al jaren zaken mee doet en die door Garciarévalo begeleid 

worden. Een deel van de wijngaarden is beplant met stokken van meer dan 100 jaar oud, veelal op 

zanderige bodems die dit oostelijke gedeelte van Rueda rijk is. De zeer moderne uitgeruste kelders 

maken het mogelijk om karaktervolle wijnen te maken die het terroir volledig tot uitdrukking brengen. 

Reyes Martínez is de oenoloog en samen met eigenaar Antonio Arévalo weet zij heerlijk frisse, subtiele 

wijnen te maken. In Rueda worden in zeer beperkte mate ook rosé en rode wijnen gemaakt van 

hoofdzakelijk de tempranillo druif. Voor de witte droge wijnen bestaan er de volgende belangrijke DO's: 

- Rueda: minimaal 50% verdejo, rest viura, palomino, sauvignon blanc, - Rueda verdejo: minimaal 85% 

verdejo, -Rueda sauvignon: minimaal 85% sauvignon blanc. 

Gebied gegevens Het gebied Rueda (betekent letterlijk: wiel) ligt 150 tot 175 kilometer ten noorden van Madrid in Castilla 

y León. Het vrij kale landschap bestaat uit vlakke plateaus en lage heuvels, gedomineerd door gele 

graanvelden. De meeste wijngaarden liggen ten zuiden van de rivier de Duero die van levensbelang is 

voor deze regio. Het klimaat is streng continentaal, warm en droog met gemiddeld slechts 350 tot 400 

mm neerslag.  Er zijn grote verschillen in temperatuur tussen zomer en winter en dag en nacht. De arme 

bodem bevat zand- en kalksteen met afwisselend zeer veel kiezels. Sinds 1980 heeft Rueda een eigen 

DO, het gebied omvat zo'n 14.400 ha. wijngaard. Internationaal gezien staat Rueda pas sinds enkele 

tientallen jaren in de belangstelling. Dit komt vooral doordat de lokale verdejo-druif (90% van de 

aanplant) baat heeft bij een moderne vinificatie. Hij geeft dan een onverwacht  spannende, frisse en 

aromatische witte wijn. Naast de verdejo gebruikt men voor de basis Rueda vaak de eveneens 

autochtone viura-druif, ook de palomino en de sauvignon blanc zijn hier aangeplant. Sinds kort zijn ook 

viognier, chardonnay en in rood naast de autochtone tempranillo ook syrah toegestaan. Sinds 2019 

bestaan er ook nieuwe categorieën in Rueda: ‘Gran Vino de Rueda’ voor premium wijnen, ‘Rueda Palido’ 

voor de traditionele, versterkte op ‘flor’ gerijpte wijn, en ‘Vino de Pueblo’ voor wijnen afkomstig uit 

bepaalde dorpen. 

Serveren bij Als aperitief, bij lichte visgerechten (niet gerookt) zoals ceviche, schelpdieren, pasta's met vis, 

groentegerechten zoals asperges, salades, tapas. 

Serveertemperatuur 8 à 10ºC 

Overige Informatie Verde in de naam verdejo betekent groen en verwijst waarschijnlijk naar de kleur van de schillen, die pas 

zeer laat in het groeiseizoen verkleurt. Matapozuelos gelegen tussen de rivieren Adaja en Eresma is een 

klein typisch dorp uit het Rueda-gebied waar veelal kleine producenten uitermate plezierige wijnen 



 Wijnomschrijving 

 Deze wijnomschrijving is verzorgd door WIJNIMPORT J.BART / www.wijnimportbart.nl 
 

maken. 

Allergenen sulfieten 

Producent Website www.garciarevalo.com 
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Naam Rosenhof Chenin Blanc 

Classificatie WO Breedekloof 

Soort Wijn Lichte witte wijn 

Sluiting Schroefdop 

Land Zuid-Afrika 

Streek Western Cape, Breede River Valley, Breedekloof 

Producent Rosenhof, Worcester 

Druivenras(sen) chenin blanc 

Karakter Zuiver glas wijn, niet te droog met een mooie ronde smaak. Lekker fris. Royaal fruit in geur en smaak, 

sappige structuur en een elegante, droge afdronk. 

Wijnbereiding De wijn wordt gemaakt van zorgvuldig geselecteerde druiven uit het gebied Breedekloof. De wijnstokken 

zijn geplant tussen 1970 en 1988 in een heuvelachtige omgeving op 130 tot 180 meter boven de 

zeespiegel. De druiven worden met de hand geplukt, na een korte weking op de schillen wordt vergist 

op 13ºC gedurende 14 dagen in RVS tanks. 

Gegevens producent Rosenhof is een onderdeel van De Wet Cellar, opgericht in 1946, en de oudste producent van 

Worcester. Sinds 1990 is men hier met een grootschalig aanplantingsproject begonnen. In hun moderne 

wijnkelder wordt jaarlijks 18.000 ton druiven verwerkt, het grootste deel van de wijnproductie wordt in 

bulk verkocht. De kwaliteit is de laatste jaren sterk gestegen met als resultaat dat men nu ook zelf 

bottelt. Een groeiend aandeel wordt verkocht in regionale bars en restaurants. 

Gebied gegevens Breedekloof (12.941 ha) behoort in volume tot de grootste wijnstreken van Zuid-Afrika, in Breederivier 

Valley en ligt ten oosten van de stad Paarl. Het gebied levert een vijfde van Zuid-Afrika's totale 

druivenproductie en is bekend om vooral bulkwijnen. Breedekloof is een district van de Breederivier 

Valley Region. Veel van de hier geteelde druiven werden van oudsher voor het maken van 

kwaliteitsbrandewijn gebruikt. Tegenwoordig worden de druiven steeds vaker gebruikt voor 

wijnproductie en dan voornamelijk de chenin blanc. Ook worden er steeds meer nobele druivenrassen 

aangeplant met name chardonnay, naast cabernet sauvignon, merlot en syrah. Er heerst een warm 

klimaat en het gebied heeft veel vroege ochtendmist. De bodem bestaat uit verschillende bodemsoorten 

zoals zand, klei en kalk. 

Serveren bij Als aperitief, bij lichte visgerechten, schelpdieren, salades, lichte groentengerechten. 

Serveertemperatuur 8 à 10ºC 

Overige Informatie De chenin blanc druif (in Zuid-Afrika ook wel Steen genoemd) is een druivenras dat we in Frankrijk 

vooral aan de Loire veel tegenkomen. Vroeger werd chenin blanc/steen in Zuid-Afrika verstookt tot 

brandy, maar tegenwoordig wordt hij als lichte, frisse, witte wijn gemaakt. De chenin druif is nog steeds 

het meest aangeplante druivenras van Zuid-Afrika. 

Allergenen sulfieten 



 Wijnomschrijving 

 Deze wijnomschrijving is verzorgd door WIJNIMPORT J.BART / www.wijnimportbart.nl 
 

 

Naam Appassimento 'Marosso' 

Classificatie IGP Puglia 

Soort Wijn Volle rode wijn 

Sluiting Kurk 

Veganistisch Geschikt voor veganisten 

Land Italië 

Streek Puglia 

Producent Tagaro, Puglia 

Druivenras(sen) primitivo (30%), negroamaro (30%), nero di troia (20%), merlot (20%) 

Karakter Vol rood van kleur. In de geur een zwoele toon, gestoofde pruimen en rijp fruit. Een ronde inzet, niet te 

zwaar, veel fruit met een klein zoetje. Rond, zwoel en aangenaam na. 

Wijnbereiding De druiven worden met de hand geoogst en worden in kleine kratjes gedurende 4 weken op een lage 

temperatuur opgeslagen in de ‘fruttaia’. Hierdoor drogen de druiven in en ontwikkelen hun specifieke 

aroma’s. Na de vergisting  in roestvrij stalen tanks rijpt de wijn 8-10 maanden op vaten van Frans 

eikenhout. 

Gegevens producent Progetto Vino, letterlijk 'wijnproject', is een zeer innovatief concept dat werd ontwikkeld door Michele 

Lorusso, de bevlogen eigenaar van Masseria Tagaro, een fraai wijnbedrijf in Locorotondo. Door zijn 

grote kennis van het gebied zag hij dat veel wijnboeren moeizaam de omslag van eenvoudige naar 

kwalitatief goede wijnen konden maken en mede daardoor ook problemen ondervonden om een 

afzetmarkt voor hun wijnen te vinden. Dat was voor hem de reden Progetto Vino op te starten, een 

adviesbureau waarin ervaren wijnmakers, de wijnboeren bijstaan de kwaliteit te verbeteren. Dat gebeurt 

in de wijngaard, maar zeker ook in de wijnkelder. Ook zorgt Progetto Vino voor de marketing en 

verkoop. 

Gebied gegevens Het wijngebied Apulië, Italiaans Puglia, ligt in het uiterste zuiden van Italië, het vormt op de landkaart de 

hiel en hak van de laars. Met ruim 100.000 ha wijngaard is het een van de grootste wijngebieden van 

Italië. Ooit werden de donkergekleurde wijnen met veel alcohol gebruikt om bij misoogsten in Italië 

maar ook elders in Europa magere wijnen meer kleur en body te geven. Maar sinds enkele decennia is 

Apulië een 'hot' item bij de wijnliefhebbers. EU subsidies en nieuwe inzichten en technieken hebben 

ervoor gezorgd dat er wel degelijk goede tot zeer goede wijnen gemaakt kunnen worden, zowel in wit 

als rood. Het landschap is nogal vlak, de temperatuur kan hier enorm oplopen, de koelte komt van de 

Middellandse en Ionische zee. De productie betreft veelal rode wijnen, succesvolle rassen als de 

negroamaro en de primitivo zijn toonaangevend. Zeer veel wijn wordt in bulk verhandeld, de wijnen van 

grote coöperaties en handelshuizen voorzien in een groot deel van de sterk groeiende verkoop. Maar 

ook kleine producenten zijn actief, zij bieden vaak karaktervolle wijnen van een goede tot zeer goede 

kwaliteit. 

Serveren bij Bij rood vlees, kalfsvlees, wild, eend, stoofschotels in combinatie met specerijen en zoete componenten 

zoals veenbessen, vijg. Bij pittige, harde en blauwschimmelkazen. 

Serveertemperatuur 16 à 18ºC 

Overige Informatie Deze Marosso is een creatie van wijnmaker Benedetto Lorusso. 

Allergenen sulfieten 

Producent Website www.tagaro.it 
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Naam Rosso Piceno 'Costamare' 

Classificatie DOC Rosso Piceno 

Soort Wijn Lichte rode wijn 

Sluiting Schroefdop 

Land Italië 

Streek Marche 

Producent Carminucci, Grottammare 

Druivenras(sen) sangiovese (50%), montepulciano (50%) 

Karakter Intens robijnkleurig. In de neus mild fruit van kersen. Zachte, innemende smaak, droog, vol en fruitig, 

zeer elegant met een klein bitter in de afdronk. 

Wijnbereiding De oogst is handmatig en vindt plaats rond half oktober, voor deze Costamare is het rendement zo’n 90 

hl/ha. De vergisting in roestvrij stalen tanks op gecontroleerde temperatuur duurt 8 à 10 dagen. De wijn 

blijft hierna op roestvrij staal en wordt in het voorjaar gebotteld. 

Gegevens producent Giovanni Carminucci begon in 1928 met zijn wijnbedrijf in de heuvels aan de kust in de regio Marche, in 

goed Nederlands De Marken. Het gebied ligt in Midden-Italië op de oostelijke uitlopers van de 

Apennijnen, rondom het plaatsje Ascoli en kijkt uit op de Adriatische zee, die zorgt voor koelte in het 

gebied. Het familiebedrijf omvat nu 45 hectare en wordt geleid door de zoon van Giovanni, namelijk 

Piero en kleinzoon Giovanni junior. Op het domaine wordt ook olijfolie geproduceerd. De wijngaarden 

liggen voornamelijk tussen Offida en Grottammare, dat aan de kust ligt. De wijngaarden liggen op 250 tot 

300 meter boven de zee. De bodem is klei- en kalkhoudend. 

Gebied gegevens Marche, ook wel Marken (zo'n 17.000 ha) genoemd is een district in Midden-Italië, grenzend aan de 

Adriatische Zee. Het gebied kent een prachtig landschap, veel heuvels met kleine dorpjes, de tijd lijkt 

hier soms stil te staan. Ancona is de hoofdstad van het gebied. Door de beschutting vanuit het westen 

door de hoge bergen van de Apennijnen is het klimaat redelijk constant en valt er weinig neerslag. Er 

worden rode wijnen gemaakt (25%), maar wit domineert (60%) en de bekendste is wel de beroemde 

witte wijn gemaakt van de verdicchiodruif. De lokale rode druif met de naam lacrima di morro d’alba 

staat slechts aangeplant rondom de plaats Jesi, slechts 250 ha zijn er mee beplant. De rode wijnen als 

Rosso Conero bij Ancona en Rosso Piceno bij Ascoli in het zuiden van de Marken zijn doorgaans van de 

sangiovese en montepulciano druif gemaakt. Ook de witte wijnen in dit gebied zijn doorgaans heerlijk 

zuiver en van goede tot zeer goede kwaliteit. 

Serveren bij Als rode schenkwijn, bij o.a. gegrild rood vlees, lam, wild zoals eend, hert, bij stoofgerechten met kruiden 

en specerijen, pittige en harde kazen. 

Serveertemperatuur 16ºC 

Allergenen sulfieten 

Producent Website www.carmunicci.com 
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Naam Merlot Biologico 'Terre di Marca' 

Classificatie Vino d'Italia 

Soort Wijn Lichte rode wijn 

Sluiting Schroefdop 

Biologisch 

Veganistisch 

Agricultura Italia 

Geschikt voor veganisten 

Land Italië 

Streek Veneto 

Producent Corvezzo, Cessalto 

Druivenras(sen) merlot (100%) 

Karakter Aangename, elegant zachte wijn met tonen van rood jammig fruit (bramen, bessen, kersen) en wat 

viooltjes. In de smaak rijp fruit, klein zoetje, zwarte bessen, iets cassis en ronde romige aroma’s, lichte 

houtlagering en soepele tannines. 

Wijnbereiding Voor deze wijn worden de druiven machinaal geoogst in optimale rijpheid. En na gedeeltelijk ontsteelt te 

zijn, gaan de druiven naar de roestvrij stalen tanken. Na de lange schilweking, die zorgt voor de aroma’s 

en de kleur, gaan de druiven naar de pers. Gisting vindt daarna temperatuur gecontroleerd plaats om zo 

alle aroma’s mooi in de wijn te houden.  

Gegevens producent Het familiebedrijf Corvezzo wordt gerund door de 3e en 4e generatie. Renzo Corvezzo staat samen met 

zoon Giovanni en dochter Katia aan het roer van dit domein dat 160 ha groot is. Het is gelegen tussen 

de plaatsen Cessalto en Motta di Livenza in het achterland van Treviso aan de befaamde 'Strada dei Vini 

del Piave'. Het is momenteel een van de (zo niet de) grootste biologisch werkende producent(en) van 

Veneto. In de wijngaarden worden geen bestrijdingsmiddelen als pesticiden en insecticiden gebruikt, de 

bemesting is organisch. De bodem is hoofdzakelijk kalkhoudend. 

Duurzaam Gecertificeerd duurzaam 

Gebied gegevens Het wijngebied Veneto (75.000 ha) grenst aan de Adriatische Zee en loopt tot aan het Gardameer en 

Trentino. Het is een van de belangrijkste wijngebieden van Italië in productieomvang. Verona en Venetië 

zijn de belangrijkste steden van het gebied. De laatste jaren is er enorm geïnvesteerd in dit wijngebied. 

Het klimaat houdt het midden tussen het Alpenklimaat/landklimaat en het Middellandse Zee klimaat. De 

soms vulkanische bodem bestaat uit rode en bruine gronden op gruis, ook mergel en basalt. Wijnbouw 

in dit deel van Italië is al zeer oud en gaat terug tot vóór de jaartelling. 75% van de wijnen is wit. De 

regio van Motta di Livenza ligt in Veneto ten oosten van Treviso op de grens met Friuli. Dit gebied ten 

noorden van Venetië is beroemd om de pinot grigio’s en Prosecco. Op de verweerde kalkbodems in de 

koele heuvels staan de pinot grigio druiven afgewisseld met de glera (voor Prosecco). 

Serveren bij Als aperitief, bij lichte vleesgerechten zoals blank gevogelte, tamme eend, pittige en blauwe kazen. 

Geschikt om iets koeler te serveren. 

Serveertemperatuur 16 à 18ºC 

Overige Informatie Deze wijn is bio gecertificeerd en ook geschikt voor veganisten (ICEA-certificatie) dus geklaard of 

gefilterd zonder gebruik van dierlijke eiwitten. Gecertificeerd duurzaam (alle energie wordt gewonnen 

door zonnepanelen en het snoeihout wordt gebruikt in een in een eigen biomassacentrale om warmte 

op te wekken). Verder gebruikt men lichtgewicht flessen en gerecycled papier en karton voor verpakking 

en etiketten. 

Allergenen sulfieten 

Producent Website www.corvezzo.it 
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Naam Prosecco Treviso Spumante 'Terre di Marca' Extra Dry Rosé 

Classificatie DOC Prosecco Treviso 

Soort Wijn lichte mousserende rosé 

Sluiting Kurk 

Biologisch 

Veganistisch 

Agricultura Italia 

Geschikt voor veganisten 

Land Italië 

Streek Veneto 

Producent Corvezzo, Cessalto 

Druivenras(sen) glera (95%), pinot noir (5%) 

Karakter Bleke mousserende rosé met een fijne en persistente mousse. Licht bloemig bloemen met aangename 

tonen van aardbei en citrus. De smaak is fris, fruitig, met zacht en aanhoudend mousse. 

Wijnbereiding Om de kwaliteit van de most te behouden, wordt er geperst met slechts 1 bar druk. Het sap van de 

glera en pinot nero vergist en er ontstaat een stille roséwijn. De 2e vergisting vindt plaats via de 

Charmat methode, ook wel 'Cuve Close' genoemd. Deze vindt plaats in een hermetisch afgesloten stalen 

tank, de gevormde koolzuur blijft in de wijn gevangen. De wijn blijft 60 dagen op inox in contact met de 

lie. Hierdoor krijgt de geur iets van gist en de smaak wordt romiger. De druk in de fles bedraagt 4,5 à 5 

bar, restsuiker 12 gram/liter. 

Gegevens producent Het familiebedrijf Corvezzo wordt gerund door de 3e en 4e generatie. Renzo Corvezzo staat samen met 

zoon Giovanni en dochter Katia aan het roer van dit domein dat 160 ha groot is. Het is gelegen tussen 

de plaatsen Cessalto en Motta di Livenza in het achterland van Treviso aan de befaamde 'Strada dei Vini 

del Piave'. Het is momenteel een van de (zo niet de) grootste biologisch werkende producent(en) van 

Veneto. In de wijngaarden worden geen bestrijdingsmiddelen als pesticiden en insecticiden gebruikt, de 

bemesting is organisch. De bodem is hoofdzakelijk kalkhoudend. 

Duurzaam Gecertificeerd duurzaam 

Gebied gegevens Het wijngebied Veneto (75.000 ha) grenst aan de Adriatische Zee en loopt tot aan het Gardameer en 

Trentino. Het is een van de belangrijkste wijngebieden van Italië in productieomvang. Verona en Venetië 

zijn de belangrijkste steden van het gebied. Het klimaat houdt het midden tussen het 

Alpenklimaat/landklimaat en het Middellandse Zee klimaat. De soms vulkanische bodem bestaat uit rode 

en bruine gronden op gruis, ook mergel en basalt. Wijnbouw in dit deel van Italië is al zeer oud en gaat 

terug tot vóór de jaartelling. Het wijngebied ten noorden van Venetië is de bakermat van Prosecco. Met 

name de heuvels tussen de plaatsen Conegliano en Valdobbiadene (klemtoon op de tweede a) 

produceren jaarlijks zo'n 30 miljoen flessen van hoge kwaliteit, in 2009 beloond met de DOCG-status. 

Op de verweerde kalkbodems in de koele heuvels geeft de gleradruif een prima basiswijn, door een 2e 

vergisting ontstaat de mousserende Prosecco. Van de vlakkere gronden komt de Prosecco DOC Treviso 

en de algemene DOC Prosecco. 

Serveren bij Heerlijk als aperitief, bij lichte visgerechten, schaaldieren, salades, groentegerechten, gedroogde 

vleeswaren zoals Parmaham en bijv. Frito Misto 

Serveertemperatuur 6 à 8ºC 

Overige Informatie In 2009 kreeg het oorspronkelijke prosecco gebied tussen de dorpen Valdobbiadene en Conegliano een 

DOCG-status. Om verwarring met naam gebied en gebruikte druif te voorkomen, beiden prosecco, 

werd bepaald dat de tot dan toe gebruikte naam voor de druif (prosecco) vervangen zou worden voor 

de oorspronkelijke naam, namelijk glera. Gecertificeerd duurzaam; (Alle energie wordt gewonnen door 

zonnepanelen en het snoeihout wordt gebruikt in een in een eigen biomassacentrale om warmte op te 

wekken). Verder gebruikt men lichtgewicht flessen en gerecycled papier en karton voor verpakking en 

etiketten. De rendementen voor een Prosecco Rosé zijn verplicht beperkt, moet minimaal 60 dagen 

tankgisting hebben, bestaan uit glera en maximaal 15% pinot nero en de wijn moet een ‘millesimato’ zijn 
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(wat bij Corvezzo voor de gewone witte Prosecco ook al het geval is). 

Allergenen sulfieten 

Producent Website www.corvezzo.it 
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Naam Les Favèdes Chardonnay Réserve 

Classificatie IGP Pays d'Oc 

Soort Wijn Volle witte wijn 

Sluiting Schroefdop 

Land Frankrijk 

Streek Languedoc 

Producent Les Vignerons du Narbonnais, Ouveillan 

Druivenras(sen) chardonnay (100%) 

Karakter Romige, sappige witte wijn met veel rijp wit/geel fruit zoals peer, perzik en kruidigheid en bloemig in de 

neus, iets zwoel en soepel. Licht vettig in smaak,  aangename volle houttonen en mondvullend. Moderne 

herkenbare Zuid-Franse commerciële stijl die beslist in de smaak valt bij een breed publiek. 

Wijnbereiding De druiven voor deze wijn worden machinaal geoogst in nacht en vroege ochtend om oxidatie zoveel 

mogelijk te voorkomen en de fruitaroma’s zoveel mogelijk te behouden. Na de vergisting wordt de wijn 

verder gedeeltelijk opgevoed roestvrij staal en vindt de malolactische gisting plaats. Een ander deel wordt 

op groot hout gelagerd voor 12 maanden, rijpend op de lie. Na stabilisatie vindt een lichte filtering plaats 

en wordt de wijn gebotteld. 

Gegevens producent Deze wijn wordt gemaakt bij de Coöperatie Narbonnais, een samenwerkingsverband sinds 1936 van 

ruim 300 wijnboeren met een gezamenlijk areaal van 2500 ha. 

Gebied gegevens Met bijna 250.000 ha wijnbouwgrond is de Languedoc-Roussillon na La Mancha het grootste 

wijnbouwgebied ter wereld. Het dorpje Ouveillan ligt in het departement Hérault aan de Franse 

zuidkust, een 25tal km ten westen van Béziers. Het ligt in het grote wijngebied Languedoc, dat globaal 

loopt vanaf Nîmes tot voorbij Narbonne, waar het overgaat in de Roussillon. Het klimaat is mediterraan, 

veel zon, koelte vanuit zee, voldoende neerslag en nauwelijks vorst. In de Languedoc liggen een aantal 

betere cru’s zoals Saint-Chinian en Pic-St.-Loup, die verkocht worden als AOP dat staat voor  

Appellation Controlée Protégée. Daarnaast is er een algemene Indication Géographique Protégée, de 

IGP Vin de Pays, geldend voor de 4 departementen Gard, Hérault, Aude en Pyrénées Orientales. 

Daarbinnen bestaan weer een aantal kleinere specifieke IGP-gebieden met  een eigen naam. Ver voor de 

Romeinse tijd werd hier al wijn verbouwd. Later was het gebied bekend door de grote hoeveelheden 

bulkwijn van bescheiden kwaliteit. Zo'n 20 jaar geleden is het roer omgegaan, tal van druivenrassen van 

elders uit Frankrijk werden aangeplant, denk aan o.a. sauvignon blanc, chardonnay, merlot. Een jonge 

generatie bracht vernieuwing op tal van gebieden. De kwaliteit is sterk toegenomen, moderne marketing 

zetten de wijnen op de wereldkaart. Een derde van alle Franse wijnen komt uit dit gebied. 

Serveren bij Prima als aperitief en bij gerechten die fraaie milde zuren en een fractie zoet goed verdragen, bij 

(gerookte) vis, schaal en schelpdieren maar ook carpaccio’s, salades, groentegerechten en lichte wit/rood 

flora kazen. 

Serveertemperatuur 8 à 10ºC 

Overige Informatie De wijnwet voor de AOP-wijnen in Languedoc en Roussillon staat alleen druivenrassen toe, die er van 

oudsher aangeplant waren. Veel bekende rassen uit andere wijngebieden, zoals sauvignon, chardonnay, 

merlot en cabernet sauvignon zijn er in de laatste decennia aangeplant. Door experimenten is namelijk 

gebleken, dat deze rassen hier uitstekende wijnen voortbrengen. Cépage wijnen, (wijnen gemaakt van 

één druivenras) of wijnen waarin diverse druivenrassen zijn geblend, mogen echter niet als Appellation 

d’Origine Protégée worden aangeboden, maar wel als IGP Pays d’Oc. Het woord Oc is afgekort van 

Occitanië, een lokale naam voor het gebied van de Languedoc-Roussillon. Wijnbouw is hier al van ver 

voor de jaartelling, het klimaat is uitstekend, veel zon, voldoende regen en nauwelijks nachtvorst. Jonge 

wijnmakers, vaak internationaal geschoold, hebben gezorgd voor een compleet nieuw imago van het 

gebied. Door de diverse bodems en micro klimaten zijn de kwaliteiten zeer uiteenlopend, van goed 

gemaakte basiswijnen tot werkelijk zeer hoge kwaliteitswijnen. 

Allergenen sulfieten 
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