LES 3:
SUD-OUEST

ALGEMEEN
• 50 000 ha wijngaarden verdeeld over 50% onafhankelijke wijnmakers en 50%
wijnmakers onder coöperatie.
• Productie van 450 miljoen flessen
• 88% rood, 7% wit, 3% rosé en 2% zoet
• 30% in AOP, 45% in IGP, 25% zonder herkomstbenaming
• Maritiem klimaat door invloeden van de Middellandse zee, Pyreneeën en centraal
massief.
• 300 druivenvariëteiten waarvan 120 autochtone druiven.

WITTE DRUIVEN
• Wereldwijde rassen:
- Sauvignon blanc (vooral in Gascogne)
- Sémillon
- Muscadelle
- Chenin
- Colombard (vooral in Gascogne)
•

Autochtone druiven:
- Gros manseng (vooral in Jurançon)
- Petit manseng (betere kwaliteit, vooral in Jurançon)
- Mauzac (vooral in Gaillac)
- Courbu (vooral in Pacherenc du Vic-Bilh en Jurançon)
- Arrufiac (vooral in Pacherenc du Vic-Bilh)
- Loin de l’oeil (vooral in Gaillac)

RODE DRUIVEN
• Wereldwijde rassen:
- Cabernet franc (veel in blends, ook in Madiran)
- Cabernet sauvignon (vooral in Fronton, Madiran, …)
- Merlot (vooral in Cahors, Gaillac en Gascogne)
- Syrah (vooral in Fronton)
- Malbec of Cot (vooral in Cahors)
- Gamay (vooral in Gaillac)
•

Autochtone druiven:
- Tannat (vooral in Madiran)
- Fer Servadou (of Brocol, vooral in Marcillac)
- Duras (vooral in Gaillac)

DE WIJNEN VAN DE DORDOGNE
• 13 AOC
• 12 800 ha waarvan 8000 ha voor Bergerac
• Druiven:
- Wit: vooral sémillon, ook sauvignon blanc, muscadelle
- Rood: vooral merlot, ook cabernet sauvignon, cabernet franc, malbec
•
•
•
•

AOC Montravel: droog wit en rood
AOC Côtes de Montravel en Haut-Montravel: zoet o.b.v. Vendanges tardives
AOC Monbazillac: zoet o.b.v. Botrytis, sémillon druif
AOC Pécharmant: rode bewaarwijn van merlot druiven

DE WIJNEN VAN BEARN
• = wijnen uit Pyrénées-Atlantiques, Landes en Gers
• Uiterste westen
• AOC Béarn (w,r,rosé) -> 13 gemeenten mogen de betere appellatie AOC BéarnBellocq gebruiken
• AOC Madiran: tannat druif
• AOC Jurançon:
- kan zoet (petit manseng) of droog (gros manseng) zijn
- Rode wijn valt onder de appellatie AOC Béarn
•

AOC Tursan: rood o.b.v. fer servadou

DE WIJNEN VAN LOT ET GARONNE
• Voornamelijk Bordeaux druiven
• AOC Buzet
• AOC Côtes de Brulhois

DE WIJNEN VAN LOT
• AOC Cahors:
-

Minimum 70% malbec (of côt of auxerrois noir)

-

Zwarte wijn door veel tannine

-

Barrique Perpetuelle:
§ ‘altijd blijvende barrique’
§ Door goede oogst of familiegebeurtenis wordt vat gekozen
§ Na enkele jaren wordt 1/4 of 1/5 gebotteld
§ Vat wordt terug bijgevuld met nieuwe jaargang
§ Enzovoort enzovoort enzovoort

ANDERE WIJNEN UIT SUD-OUEST
• AOC Gaillac
• AOC Gaillac 1er Côtes = enkel wit
• AOC Gaillac Rouge = fer servadou
• AOC Gaillac Primeur:

•

-

Maceration carbonique door gamay druif

-

Op de markt de 3e donderdag van oktober (november voor Beaujolais)

AOC Gaillac Mousseux: méthode traditionelle

ANDERE WIJNEN UIT SUD-OUEST
• AOP Fronton: rood o.b.v. Négrette
•

Regionale IGP: IGP du Comté Tolosan (1 van de 5 regionale IGP van Frankrijk)

•

Andere IGP:
-

IGP Côtes de Gascogne: regio van Armagnac, colombard en ugni blanc

-

IGP Landes: onder Bordeaux

-

…

