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Situering in Frankrijk

Van Marlenheim in het noorden tot Thann in het zuiden
Ten oosten van de Vogezen en ten westen van de Rijn
2 departementen uit Frankrijk ( 67 en 68 )
Bas Rhin (1/3 productie) Straatsburg-Sélestat
Haut Rhin (2/3 productie)  Sélestat tot Mulhouse

Geschiedenis
“Nous sommes des spécialistes en vin et guerres” dixit Jean Hugel
•Introductie wijn door Romeinen
•Merovingers en Karolingers: ontwikkeling
•Jaar 1000: >160 plaatsen wijnbouw
•Middeleeuwen: prestigewijnen
• De rijn als transportmiddel naar Zwitserland, Nederlanden, Duitsland ….
•Hoogtepunt: 16e eeuw, daarna vernietiging door dertigjarige oorlog tussen Heilig
Roomse Rijk en Frankrijk …
•Elzas werd Frankrijk tot 1870 maar hun handelspartners waren eerder Duits
•Tussen 1870 en 1918Duits keizerrijk , vervolgens Frankrijk, terug Duitsland in WO II.
•Zware gevechten einde WO II poche de Colmar, vernietiging
Bennwihr, Ammerschwihr
•Druifluis vernietiging alle wijngaarden eind 19e eeuw
•Concurrentie met wijnen uit Algerije, Zuid-Frankrijk, Duitsland ….
•Wijnbouw was geïmplodeerd en op dieptepunt na WO II
•In jaren 50 : heropbouw, coöperatieven en regulering wijnbouw
•AOC vanaf 1962, AOC Grand Cru van 1975 , Cremant vanaf 1976

Geografie

Bas-Rhin

Totaal = 120 km

Haut-Rhin

Geografie : een echt lappendeken qua ondergrond

Lappendeken ondergrond met breuklijnen en slenken wegens
1) Opstuwen vogezen en Zwarte woud ( oud gebergte)
2) Verzinking rijnbekken, erosie en vulcanische activiteit
3) Laatste ijstijd ( 12.000 jaar geleden)  meren, gletsjers, alluviale
afzettingen ( vb Lac noir, lac blanc)
Hierdoor:
Kalk, vuursteen, gneis, graniet, kalk+mergel, zandsteen, leisteen, loess
…soms op 500 meter afstand zeer wisselend

Klimaat: Vogezen als klimaatregelaar !!

Klimaat :

•Semi continentaal
•Bescherming tegen atlantische storingen
•Harde winters en lente: selectie wijnstokken
•Warme zomers en herfst: lange rijping

Ville
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40

Gebruikte druivenrassen in Elzas

Edele rassen ( wit)

Cépages Rood

-Riesling
-Gewurztraminer
-Pinot Gris
-Muscat

- Pinot Noir

Andere rassen ( wit)
-Pinot blanc
-Auxerrois blanc (Pinot Auxerrois) PB en Auxerrois
-Sylvaner
-Chasselas
-Chardonnay
-Klevener de Heiligenstein of Savagnin Rose

Verdeling druivenrassen Elzas 2014 in %
Chardonnay ; 1,1
Chasselas; 0,5
Pinot Noir; 10,1
Sylvaner; 6,8

Riesling; 21,8

Pinot Blanc (
auxerrois incl); 21,3

Pinot Gris; 15,4

Gewurztraminer; 19,8

Muscat; 2,3

Klevener de
Heiligenstein ; 0,3

Kengetallen wijnen uit Elzas
Oppervlakte

15600 Ha

% productie witte wijn in Frankrijk

18%

aantal wijnboeren > 2 Ha

1786

aantal wijnboeren > 10 ha

450

Negociants
Exportland naar waarde

30
België

Exportland in volume

België

% wijnen voor export

25%

Druivenrassen Elzas
Pinot Noir
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enige toegelaten “rode” druif , cfr Bourgogne
Meestal lichtrode wijnen, “brasserie”wijnen , allemansvriend met rood fruit
Ook rosé wijn en als leverancier voor de Crémant
Soms vollere pinot noir te vinden
Ondergrond , klimaat en potentieel is aanwezig om grote pinot noir te maken,
wegens aanwezigheid van kalk en klei in ondergrond
Te hoge rendementen en te weinig ambitie fnuiken dit potentieel.
Soms bijzondere appelatie in 1 gemeente: Rouge d’ Ottrott
Stijgende populariteit : aanplant gestegen van 200 ha naar +/- 1600 ha op 40 jaar tijd
Geen erkenning als grand cru  maar dossier is ingediend om 3 grand cru’s ( Hengst, Vorbourg,
Krichberg de Barr) te erkennen ; is kwestie van tijd

AOC structuur

1) AOC Alsace of vin d’Alsace – 71% productie
• Naam druivenras: monocépage !
•Bijkomende vermeldingen:
Réserve, of lieu-dit ( brandluft, muehlforst, cuvee Albert, Theo...
•Sub appelatie (13 sedert 2011)
vb Côte de Rouffach, Klevener de Heiligenstein
Rouge d’Ottrott, Val St Gregoire…
2)AOC Crémant d’Alsace – 24% productie ( °1976)
•Onder impuls van Dopff au Moulin
•Wit of Rosé
•Pinot (Gris,Blanc, Auxerois, Noir), Riesling, Chardonnay
•Méthode traditionelle
•Manuele oogst
• > 12 maanden sur lattes
• Uitgelezen terrein van de Coöperatieven ( grote volumes)

AOC structuur

3) AOC ALSACE GRAND CRU (°1975) 5 %
• Beste wijngaarden in gemeente omwille van ligging, ondergrond,
• Meestal ZO ligging, helling, lappendeken van ondergrond
• Enkel edele druivenrassen in monocépage met bepaling van minimum alcoholgehalte
( 11° riesling en Muscat), 12,5 ° andere cépages), max 55 HL/ha
•Uitzonderingen op regel zijn:
•==> GC Zotzenberg: Sylvaner als monocepage toegelaten
•==>GC Altenberg de Bergheim: blend van edele rassen + pinot noir en/of
pinot blanc voor 10 %) , ook monocepage van edele rassen
==>Kaefferkopf: monocépage edele rassen of blend ( steeds met
gewurztraminer en riesling)
•Actueel 51 Grand Cru wijngaarden
•Politiek getouwtrek: Enkele grote huizen brengen hun Grand Cru wijn uit
onder andere naam ( Beyer, Hugel, Trimbach…..)
•Toekomst: net zoals in Bourgognevillages, premier cru, grand cru opdeling ?
•Eerste premier cru’s in Bergheim bij M. Deiss, geblend en geen vermelding van
druivenras, wel vermelding van wijngaard (engelgarten, vogelgarten, grasberg…).
Principe= terroir > cépage, meningen zeer verdeeld.

3) AOC ALSACE GRAND CRU (°1975) Lijst met peroonlijke inschatting en enkele wijnmakers
Décret du 20 novembre 1975
Carte du vignoble d'Alsace, montrant les 51 grands crus (carrés rouges).
•Schlossberg (Kientzheim) ***
Weinbach, Mann
Décret du 23 novembre 1983
•Altenberg (Bergbieten) **
Frederic Mochel
•Altenberg (Bergheim) ;**
Deiss, Spielmann
•Brand (Turckheim) ;**
Zind-Humbrecht, Boxler
•Eichberg (Eguisheim)** ;
P. Gingingler, E beyer
•Geisberg (Ribeauvillé) ;***
Kientzler
•Gloeckelberg (Rodern et Saint-Hippolyte) *
•Goldert (Gueberschwihr) *
•Hatschbourg (Hattstatt et Vœgtlinshoffen) *
•Hengst (Wintzenheim) ***
Josmeyer
•Kanzlerberg (Bergheim) **
Spielmann
•Kastelberg (Andlau) ***
Kreydenweiss, Gresser, G.Wach
•Kessler (Guebwiller) *
Dirler-Cadé, Schlumberger
•Kirchberg (Barr) *
Stoeffler
•Kirchberg (Ribeauvillé) **
L. Sipp, H. Fuchs
•Kitterlé (Guebwiller) **
•Moenchberg (Andlau et Eichhoffen) *
Kreydenweiss
•Ollwiller (Wuenheim) *
•Rangen (Thann et Vieux-Thann) ***
Schoffit, Zind-humbrecht, Schaetzel
•Rosacker (Hunawihr) **
Agapé, Mittnacht frères, Mader
•Saering (Guebwiller) *
Dirler-Cadé, Rominger
•Sommerberg (Niedermorschwihr et Katzenthal) ***
A.Boxler, P. Blanck
•Sonnenglanz (Beblenheim) *
Bott-Geyl
•Spiegel (Bergholtz et Guebwiller) *
Dirler-Cadé
•Wiebelsberg (Andlau) *
Rieffel, Rietsch

3) AOC ALSACE GRAND CRU (°1975) Lijst met peroonlijke inschatting en enkele wijnmakers
Décret du 17 décembre 1992
•Altenberg (Wolxheim) *;
•Bruderthal (Molsheim) *
•Engelberg (Dahlenheim et Scharrachbergheim)*
•Florimont (Ingersheim et Katzenthal) *
•Frankstein (Dambach-la-Ville) ;*
•Froehn (Zellenberg) ;*
•Furstentum (Kientzheim et Sigolsheim) ***
•Mambourg (Sigolsheim) *
•Mandelberg (Mittelwihr et Beblenheim) *
•Marckrain (Bennwihr et Sigolsheim) *
•Muenchberg (Nothalten) ;*
•Osterberg (Ribeauvillé) **
•Pfersigberg (Eguisheim et Wettolsheim) **
•Pfingstberg (Orschwihr) **
•Praelatenberg (Kintzheim) *
•Schœnenbourg (Riquewihr et Zellenberg) ***
•Sporen (Riquewihr) **
•Steinert (Pfaffenheim et Westhalten) *
•Steingrubler (Wettolsheim) *
•Steinklotz (Marlenheim) *
•Vorbourg (Rouffach et Westhalten)**
•Wineck-Schlossberg (Katzenthal et Ammerschwihr) **
•Winzenberg (Blienschwiller) *
•Zinnkoepflé (Soultzmatt et Westhalten) *
•Zotzenberg (Mittelbergheim)*

Kubler, Rominger,Boesch
Rieffel, Rietsch

Décret du 12 janvier 2007
•Kaefferkopf (Ammerschwihr)**

JB Adam, Binner, Meyer-Fonné

Neumeyer
Pfister
B Sorg
Beck-Hartweg
Becker
Mann, Blanck
Tempé
Ziegler-Mauler
Schaetzel
Agapé, Sipp
Paul Ginglinger, E. Beyer
V. Zusslin
Dopff, Meyer-Fonné
Stentz-Buecher , Mann
Fritsch
Muré
Binner, JM Bernhard, Meyer-Fonné

Elzas Grand Cru ondergrond : een boeiend lappendeken …….

3) AOC ALSACE GRAND CRU (°1975) Overzichtslijst per ondergrond
Marno Calcaro Gypseux
•Altenberg de Bergbieten
Marno Calcaire
•Altenberg de Bergheim
•Altenberg de Wolxheim
•Bruderthal
•Eichberg
•Engelberg
•Florimont
•Goldert
•Kirchberg de Barr
•Mambourg
•Mandelberg
•Marckrain
•Sonnenglanz
•Zotzenberg

Granitique
Brand
Frankstein
Schlossberg
Sommerberg
Wineck-Schlossberg
Winzenberg

3) AOC ALSACE GRAND CRU (°1975) Overzichtslijst per ondergrond
Argilo Marneux
•Froehn
Calcaire
•Furstentum
•Steinert
•Steinklotz
Schisteux
•Kastelberg
Sablo Argileux
•Kessler
•Ollwiller
Greso Volcanique
Kitterle

Marno Calcaro Greseux
•Geisberg
•Hengst
•Kirchberg de Ribeauvillé
•Pfingstberg
•Saering
•Steingrubler
Granite Argilifie
•Gloeckelberg
Marno Calcaire et Loess
•Hatschbourg
Granito Calcaire et Grès
•Kaefferkopf
Argilo Marneux Gypseux
•Kanzlerberg

3) AOC ALSACE GRAND CRU (°1975) Overzichtslijst per ondergrond

Marno Calcaire et Colluvions
•Moenchberg
Marneux
•Osterberg
Calcaro Greseux
•Pfersigberg
•Vorbourg
•Zinnkoepfle
Granito Gneissique
•Praelatenberg
Volcanique
•Rangen

Greso Volcanique Caillouteux
•Muenchberg
Calcaire Dolomitique
•Rosacker
Marno Sableux Gypseux
•Schoenenbourg
Marno Gréseux
•Spiegel
Argilo Marneux Caillouteux
•Sporen
Sablo Greseux
•Wiebelsberg

3. AOC ALSACE GRAND CRU (°1975) kritiek op systeem
•GC aflijning van de percelen en geen evaluatie van kwaliteit
• Politiek: elke gemeente moest een GC hebben, soms onterecht
•Enkel tot 4 edele cépages, terwijl pinot noir veel potentieel heeft op( vb Vorbourg)
sommige GC wijngaarden
•Degradatie van Sylvaner en pinot blanc die op sommige terroirs GC status verdienen en
niet krijgen ( vb Zinkoepfle, Hengst ..) en hierdoor moeilijk verkocht geraken
•Het systeem legt slechts algemene regels vast. Lokale syndicaten mogen de geldende
regels nog aanpassen
•Te weinig identiteit van terroirs == afhankelijk van cépage en wijnmakers

4) Vendanges Tardives en Selection Grains nobles binnen AOC structuur
Binnen AOC structuur
–Vendange Tardive ( cfr spätlese, auslese )
•Overrijpe druiven
•Op voorhand registratie (controle)
–Sélection de grains nobles ( cfr berenauslese, TBA)
•Bortrytis
•Triage
•Zeer laag rendement en zeer duur
-Behoren NIET tot AOC structuur !!
–Vin de glace (bevroren persing) , amper toegepast

Voorwaarden:
Edele druivensoort
Niet verrijkt
Registratie
1 druivensoort +
vermelding op etiket
Handgeplukt
Controle oogst

5) Edelzwicker en Gentil binnen AOC structuur

Zwicker of Edelzwicker:
-Wijn van verschillende druivenrassen, in verschillende verhoudingen.
-Gezamenlijke of afzonderlijke vinificatie
-Vermelding van het oogstjaar hoeft niet.
Gentil:
-voorbehouden aan asemblagewijnen van betere kwaliteit dan de Edelzwicker.
-minstens 50% uit Riesling, Muscat, Pinot Gris en/of Gewurztraminer, rest uit
Sylvaner, Chasselas en/of Pinot Blanc.
- Afzondelijke vinificatie per druif + goedgekeurd voor AOC Alsace alvorens
assemblage

Druivenrassen

Riesling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genetisch stabiel, oorsprong Duitse Rijndal (1435)
Past in gematigd klimaat, vraagt geleidelijke en lange rijping
Hoge fijne aciditeit, kan zeer lang bewaren
Terroirdruif bij uitstek: ondergrond bepaalt mee stijl , geur en smaak
Fruit: citrus, perzik, appel, citroen, limoen, pompelmoes, ananas en passievrucht
Kruiden: citronella, munt, muskaat, kamperfoelie, brem, linde
Bloemen: witte bloemen
Chemisch: petroleumgeur tgv hitte, droogtestress,….
Late rijping en nobele rotting: gedroogde abrikozen, honing, amandelen en rozijntjes
Edelrot komt moelijker op gang dan bij Gewurztraminer, Pinot Gris, Chenin Blanc
Steeds nodige fraicheur in de zoete wijnen

Druivenrassen

Gewürztraminer
• Betekent “kruidige traminer”
• Mutatie van de traminer (Tramin (it)),
verwant aan Riesling en Klevener de Heiligenstein
• Frankrijk (Elzas), Duitsland, Alto Adige
• Houdt van vollere grond ( klei) waar zij in al haar glorie vlot kan rijpen , is een vroegrijpend ras
• Aromatisch en exhuberant pallet
• Complex, explosie van exotisch fruit (lychee, passiefruit, ananas, mango), bloemen (vooral
rozen), citrusfruit (sinaasappelschil) en specerijen (kruidkoek, pepermunt, kruidnagel, peper).
Ook soms geur van apothekerskastje .Vaak komen daar aroma’s bij van honing en rijpe
vruchten die aan de neus een unieke rijkdom verlenen.
• Kruidige, krachtige ronde smaak, eerder bittertje dan zuren ( opletten met teveel extractie)
• Alcoholisch: gaat snel naar 14° , daarom moeilijker om droog te vinifiëren
• Zeer geschikt voor botrytis en dus zoete wijnen
• Geschikt voor Aziatische keuken en krachtige kazen ( Munster, Livarot)

Druivenrassen
Pinot Gris
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mutatie Pinot Noir
Synoniemen: Pinot Grigio, tokay (naam niet meer toegelaten)
, ruländer, grauburgunder, szürkebarat, grauklever, Malvoisie
Gedijt best in koud en koeler klimaat, warmer klimaat leidt tot gealcoholiseerde, lobbige wijnen
met te weinig zuren
Wanneer rijp verliest de druif snel zijn zuren , dus tijdig oogsten
Kalk als lievelingsondergrond, maar stelt in feite weinig eisen hieromtrent
Schimmelgevoelig en kort op te volgen in vochtig klimaat, gevaar voor grijsrot ( compacte
trossen)
Inox of houtrijping
Elzasvol en rond ( ifv oogsttijdstip)
Vrij alcoholisch dus indien droog gevinifieerd: bittertje
Rijke, neutrale aroma’s: peer, nootachtig, steenfruit , honing, rokerig
Zeer geschikt om zoete, grote wijnen van te maken
Past uitstekend ( ook droog) met fusionkeuken

Druivenrassen

Muscat
Blanc à petit grains of Muscat d’ Alsace
• Meest nobele muscat variant
• Elzas= droge aromatische wijn, zelden zoet
• Dunne schil, gevoelig voor ziektes
• Gevoelig voor insekten
• Rozen, citroenkruid en witte
bloemen, sinaasappelbloesem, fris en verfijnd
• Geurt en smaakt naar …druif
• Basis voor droge, zoete wijnen en VDN (Beaumes
de Venise, Rivesaltes, Samos ..), Clairette de
Die, Constantia Wine
• Synoniemen: Muskateller, Moscato D’Asti
,Moscatel

•
•
•
•

Muscat Ottonel
Kruising tussen Chasselas en Muscat de Saumur
Minder gevoelig voor vocht en ziektes, delicater
qua smaak
Vroeger rijp dan petit grains
Vervangt meer en meer de Muscat à Petit grains

Druivenrassen
Muscat
Blanc à petit grains of Muscat d’ Alsace
• Meest nobele muscat variant
• Elzas = droge aromatische wijn, zelden zoet
• Dunne schil, gevoelig voor ziektes
• Gevoelig voor insekten
• Rozen, citroenkruid en witte
bloemen, sinaasappelbloesem, fris en verfijnd
• Geurt en smaakt naar …druif
• Basis voor droge, zoete wijnen en VDN (Beaumes
de Venise, Rivesaltes, Samos ..), Clairette de
Die, Constantia Wine
• Synoniemen: Muskateller, Moscato D’Asti
,Moscatel

Muscat Ottonel

•
•
•
•

Kruising tussen Chasselas en Muscat de
Saumur
Minder gevoelig voor vocht en
ziektes, delicater qua smaak
Vroeger rijp dan petit grains
Vervangt meer en meer de Muscat à Petit
grains

Druivenrassen
Pinot Blanc ( klevner, clevner)
Pinot Blanc ( vrai, d’alsace…)
• Mutanten van pinot noir
• Aroma’s: fris met bescheiden fruitigheid, nuances
van perzik, peer, appel en florale toetsen.
• Zonder overdadig te zijn brengt hij de primaire
aroma’s perfect tot uitdrukking.
• Discrete zuren, maar aanwezig
• Regelmatige productie, resistent tegen ziektes en
koude
• Bodem: vollere bodem met stenige ondergrond
• Ideaal als aperitief of als passe-partout wijn
• Hofleverancier voor de Crémant
•
Geen “ edele” druif dus zelden te vinden op
betere wijngaarden, allemansvriend en nuttig
zelden groots ( in Elzas)
• Ook populair in Duitsland, Oostenrijk, Alto Adige

•
•
•
•
•

•
•

Auxerrois Blanc (pinot auxerrois)
Kruising tussen Gouais Blanc en Pinot Noir, cfr
Chardonnay
Vroeger rijp dan echte pinot blanc, minder zuren
( elzas te warm ??)
Floraal , rond, charmant maar minder spanning
Leverancier voor de Crémant
Soms apart gevinifieerd onder naam Pinot
Auxerrois , maar meeste pinot blancs zijn blends
van de verschillende pinot blanc rassen
Populair in Luxemburg
Quote: toekomstige druif in België ?

Druivenrassen
Sylvaner
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Origine is vermoedelijk Oost-Europa, traminer is 1 van de ouders
Fris, fruitige lichte wijnen met beetje pompelmoes, grassige toetsen, soms
ziltig, kruisbes, hooi…
Laat rijpend , net zoals de riesling
Productief, meestal hierdoor middelmatige wijn
Dikwijls verdwijnend in Edelzwicker
Aanplant eerder in bas-rhin, en gehalveerd op 40 jaar ten voordele van pinot rassen
Kan op bepaalde bodems met rendementsbeperking zeer interessante terroir wijn geven, met
mineralige aroma’s ( cfr infra)
Combineerbaar met schaaldieren, charcuterie, kaasfondue
Aanplant in Luxemburg, Duitsland , centraal Europa maar globaal in terugval

Druivenrassen

Klevener de Heiligenstein ( Savagnin rose)
Chasselas ( Fendant of Gutedel)
*Verwant met de traminerdruif
• Aanplant gedecimeerd op 40 jaar tijd ( van 1000
*Beperkte aanplant en AOC rond gemeente
naar 92 Ha)
Heiligenstein
• Ook geschikt als tafeldruif en wereldwijd verspreid
• Eenvoudige, florale sappige wijnen , maar te weinig * Cfr Traminer=>aromatisch, exotisch fruit maar
zuren en hierdoor minder interessant ( opwarming
ook noten en grassigheid. Rond en
aarde !). Ideale dorstlessers op een terras.
fruitig in de afdronk
• Sommige wijnbouwers maken nog een aparte
*Vrij hoge rendementen geven wijn te weinig
Chasselas ( Schaetzel, Schoffit, Kientzler, Sparr),
diepgang
maar verdwijnt grotendeels in Edelzwicker
*Eerder een curiosum dan een must have

Conclusies Elzas
Sterkten
-Zeer interessante bodemdiversiteit die uitdrukking van wijn tot uiting kan brengen
-Wijnen geschikt voor internationale fusion keuken
-Topwijnen zijn nog steeds betaalbaar en hebben een sterk bewaarpotentieel
-Hoge scholingsgraad van de wijnmakers, velen gaan biologisch/bioynamisch
-Hartelijke regio, familiaal karakter van wijndomeinen
-Pinot Noir heeft nog groot potentieel want de terroirs zijn er
Knelpunten
-Te hoge rendementen leiden tot verwatering van het potentieel ( vooral in Pinot Noir)
-Aanwezige restsuikers leiden tot gebrek aan precisie
- AOC structuur en grand cru systeem moet verder uitgepuurd worden richting
kwalitatieve opdeling en niet zozeer politieke compromissen ( vin du
domaine, villages, premier cru en grand cru )
-Opwarming klimaat leidt tot hogere alcoholgehalte en dus meer suikers en kan op
termijn negatief zijn voor Riesling en Auxerrois

