Wijnpiramide
De productie van de Cötes du Rhöne wijnen is
streng gereglementeerd. De terroirs zijn georganiseerd volgens een piramide met vier niveaus. De
structuur steunt op het klimaat en de bodem van
elke locatie en op de diversiteit van de druivensoorten. De productievoorwaarden van alle wijnen met
herkomstbenaming zijn bij decreet vastgelegd in
een veeleisend lasten boek. De sokkel van de wijnpiramide bestaat uit de regionale Cötes du Rhöne.
De robijnrode wijnen worden in 171 gemeenten
gemaakt. Daarop volgen de intens rode Cötes du
Rhöne Villages, zonder vermelding van de locatie
(95 gemeenten). Achttien gemeenten mogen hun
naam op de etiketten vermelden omwille van de
uitgesproken kwaliteit van hun wijnen . De top bestaat uit 18 Cru's. Die komen voort van specifieke
terroi rs en komen tot stand op basis van strenge
productievoorwaarden. De "Vins do ux Naturels"
van Rasteau en Beaumes de Venise kregen eveneens de status van Cru. Al leen Condrieu, SaintPéray en Chateau-Grillet zijn witte wijnen. Tavel
wordt beschouwd als de beste rosé van Frankrijk.

arbeidsplaatsen. Tijdens de periode 2010/2011
gingen 413 miljoen flessen Cötes du Rhöne over
de toonbank. De wijnen zijn verkrijgbaar in 155
landen. In België stijgt de consumptie jaarlijks met
5 tot 7 %. Dit jaar werden in de Midden Rhöne de
druiven geplukt vanaf 10 september. In het noorden vanaf 17 september. Er wordt gerekend op een
volume van 3 miljoen hectol iter. lnter-Rhöne organiseert van 11 tot 14 maart 2013 de 7de editie van
de wijnbeurs "Découvertes en Vallée du Rhöne."
Op de salons in Ampuis, Avignon, Tain !'Hermitage
en Mauves worden meer dan duizend wijnkenners en inkopers uit alle hoeken van de wereld
verwacht.
Eric Meseure

Elega11tie, klasse en verfijning

De Cötes du Rhöne wijnen genieten terecht het
vertrouwen van zowel de traditionele als de moderne Belgische consument. De kwaliteitswijnen
zijn geliefd bij mannen en vrouwen van diverse
generaties. Ook steeds meer jongeren consumeren
Cötes du Rhöne. Vooral het mooie druivenrendement in 2011 zorgde voor fraaie wijnen met een
evenwichtige opbouw, gulle aroma's van rijp fruit,
uitgesproken frisheid en zijdezachte tanines.

Beschermde herkomstbenaming
De geografische herkomstbenaming Cötes du
Rhöne is enkel van toepassing op wijnen waarvan
de druiven groeien aan de flanken van de Rhöne.
De Appellation d'Origine Protégée (AOP) - vroeger
Appellation d'Origine Controlée (AOC) - dekt een
smal, langgerecht gebied van meer dan-200 kilometer. De wijngaard van 76.500 hectare strekt zich
uit van Vienne tot Avignon en is verspreid over 6
departementen. Tussen het noordelijk en het zuidelijk gebied zijn er grote contrasten in bodemstructuur, klimaat en druivenrassen. Dat verklaart
de opmerkelijke verschillen tussen de wijnen met
dezelfde geografische herkomstbenaming. Want
(elke) wijn is louter de edelste verwoording van
zijn aarde va n herkomst.
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Vinotoerisme
De uitgestrekte wijnstreek - met Avignon als epicentrum - ligt aan de poorten naar de zon. lnterRhöne behartigt de belangen van de wijnproducenten en voert wereldwijd promotie voor de Cöte
du Rhöne wijnen. De dynamische organisatie ontwikkelt fors het wijntoerisme. Als ideale leidraad
om de unieke streek te ontdekken zijn er 9 bewegwijzerde wijnroutes die je op verschillende manieren kunt verkennen: -op de klassieke manier met
de auto of met het openbaar vervoer en op meer
originele wijze (deels) te voet of met de fiets. Ruim
300 wijnkelders kregen het label "Cötes du Rhöne
Terroirs d'Accueil." Dit logo staat symbool voor
een kwaliteitsvolle ontvangst van de bezoekers. De
wijnboeren geven er recht uit hun hart wijntips aan
de wijn liefhebbers. Behalve wijnen vind je in de
Rhönevallei ook veel andere specialiteiten. Zoals
Pélardon geitenkaas, truffels, kastanjes, olijfolie,
kruiden en specerijen (tijm, look, rozemarijn, lavendel) en zonovergoten fruit (abrikozen, meloenen,
kersen en perziken). Alle info over het wijntoerisme
vind je op www.vins-rhone-tourisme.com.
Cijfers en weetjes
In de vallei van de Rhöne zijn meer dan 5000 wijnproducenten actief. De sector is goed voor 46.000

De eigenzinnige gids van de beste Rhönewijnen
Gentenaar Erwin Devriendt, eigenaar van het domein Clos des Frères in Vaqueras en wijnauteur
Etienne Van Steenberghe uit Wetteren doorkruisten gedurende anderhalf jaar de wijngaarden in
de Rhönevallei. De Oost-Vlaamse wijnkenners bezochten 800 wijnbouwers in de toegankelijke regio
en willen met hun eigenzinnige gids de betaalbare
wijnen met geografische herkomstbenaming AOP
promoten bij de Belgische wijnliefhebbers. Erwin
en Etienne selecteerden de 220 beste wijnen. Deze
gids is veel meer dan een boek. Het is een drieluik,
een handig bruikbaar naslagwerk, een dynamische
insteek, een momentopname. De Eigenzinnige
gids van de beste Rhönewijnen bevat een geografische wijnkaart, 13 uitgestippelde wijnroutes en
42 technische fiches. Met kleuren en symbolen en
met 2009, 2010 en 2011 als referentiejaren. Een
uitgave van de Commanderie des Costes du Rhöne
- Baronie Gent. Prijs: 30 euro.

