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2 topdomeinen uit Napa Valley

Bruno De Witte
Nadat we in 2007 Californië in zijn geheel als wijnregio hebben besproken en een
aantal wijndomeinen geproefd, beperken we ons nu tot twee topdomeinen gelegen in
Napa Valley. Enkel de “mondspoeler” komt uit een andere regio. Lezers die over
Californië zelf meer willen weten verwijs ik dan ook naar het artikel in de wijnpers
van 2007 (zie website).
Californië, zich langgerekt uitstrekkend langs de Stille Oceaan in de zuidwest-hoek
van de Verenigde Staten, is goed 404.000 km² groot. Dit is ongeveer zo groot als
België, Nederland en Duitsland samen. De hoofdstad van Californië is Sacramento.
Het beplante wijngaard-areaal bedraagt ongeveer 208.000 ha wat borg staat voor
ongeveer 2 miljard liter wijn per jaar. Dit is het equivalent van ongeveer 3 miljard
flessen wijn. Hiermee is Californië na Italië, Frankrijk en Spanje de vierde grootste
wijnproducent ter wereld.

De wijnregio Californië wordt verder opgesplitst in 5 deelregio’s.

Herkomstbenamingen, het concept
AVA, het herkomstgebied van de wijn, is een begrip dat pas zijn intrede zag op 0101-1983. Voordien kende de VS het concept van wijnbouwgebieden niet en bestond
slecht een vage regelgeving die wijndomeinen toestond om vele geografische
benamingen op hun wijnlabels te gebruiken. Door een gebied als AVA goed te
keuren, zegt de BATF (Bureau voor Alcohol, Tabak & Vuurwapens) enkel dat deze
regio zich van een ander gebied onderscheid, maar niets over de kwaliteit, noch de
vervaardiging van de wijnen uit dat gebied. Dit betekent dat, in tegenstelling tot
sommige andere wijnproducerende landen, de wijnmaker in Californië vrij is om :




de druivenrassen te planten die volgens hem het meest geschikt zijn voor dat
gebied,
te bepalen of hij zijn wijngaarden wil irrigeren (meestal is dat inderdaad het
geval),
het rendement en het juiste moment te bepalen om zijn druiven te oogsten.

Dit alles gebaseerd op zijn eigen kwaliteitsnormen en op de kwaliteitsverwachtingen
van zijn klanten. Uiteindelijk is het de consument die bepaalt of de wijnmaker alle
juiste beslissingen heeft genomen. Om een hoge kwaliteit te waarborgen worden door
de overheid in Californië strikte regels opgelegd op het gebied van wijnproductie,
onder meer met betrekking tot :




chaptaliseren (toevoegen suiker tijdens fermentatieproces is verboden in
Californië),
gebruik van pesticiden in de wijngaarden en
strenge hygiënische procedures

Een appellation of origin, of herkomstbenaming, kan in de Verenigde Staten de naam
zijn van



een staat (bv. Californië)
100% van de druiven in deze wijn moeten binnen de grenzen van die staat
verbouwd zijn. Wijnen met deze herkomstbenaming zijn vaak een blend
(mengsel) van wijnen uit verschillende streken in die staat.



een provincie (county) of provincies (bv. Sonoma = politieke onderverdeling)
Er groeien druiven in 37 van de 58 counties in Californië. Minstens 75% van
de druiven in deze wijn moet uit deze county komen. Een herkomstbenaming
van twee, niet meer dan drie counties, is toegestaan als alle druiven uit de
aangegeven counties komen en er op het label staat hoeveel procent van de
druiven uit welke county komt



een American Viticultural Area (AVA) (bv. Napa Valley)
Betreft een gebied met grenzen, gevormd door geografische factoren zoals
klimaat, bodemsoorten en hoogte, natuurlijke eigenschappen en soms
historische zaken. Als een etiket een AVA aangeeft, moet minstens 85% van
de druiven in die wijn uit dat gebied komen. Er zijn op dit moment 193
gebieden in de Verenigde Staten, waarvan 108 binnen de grenzen van
Californië, die als AVA worden erkend.

Het concept van 'terroir' wordt tegenwoordig overal in Californië toegepast en in de
praktijk zal dat spelen voor wijnbouwers die wijndruiven inkopen en, voor wineries
die wijngaarden bezitten in verschillende appellaties en om een of andere reden
(beperkte kwantiteiten, gewenste effecten voor assemblage) bepaalde cuvées willen
mengen.
Bijkomende regels zijn:


Wijnsoort
De namen van één of meer druivenrassen mag alleen worden gebruikt indien
er op het etiket ook een herkomstbenaming (AVA) staat aangegeven. Als ten
minste 75% van de druiven in een bepaalde wijn van een specifieke soort zijn,
bv. Zinfandel, dan mag het wijnlabel Zinfandel noemen. De namen van twee
of meer druivenrassen mogen alleen worden gebruikt als het percentage ervan
staat aangegeven op het etiket.



Specifieke wijngaard
Als de naam van een individuele wijngaard staat aangegeven, moet minimaal
95% van de gebruikte druiven van die wijngaard komen. De namen van
specifieke wijngaarden mogen alleen worden genoemd als op het label tevens
een officieel goedgekeurde AVA staat, zoals een county (provincie) of een
wijnbouwgebied.



Oogstjaar
Dit is het jaar waarin de druiven geoogst zijn. Minimaal 95% van de druiven
in de wijn moet in dat jaar zijn geoogst. De wijn moet tevens een AVA op het
etiket vermelden.



Naam en adres van de producent
Het is verplicht 'Bottled by', gevolgd door de naam en het adres van de
bottelaar, te vermelden op een wijnetiket. De volgende woorden mogen
worden toegevoegd aan de term 'Bottled by':


'Produced by' of 'Made by' betekent dat het genoemde wijnhuis minimaal
75% van die wijn op het vermelde adres heeft gefermenteerd.
 'Blended by' betekent dat het wijnhuis deze wijn op het genoemde adres
heeft gemengd.
 'Cellared by', 'Vinted by' of 'Prepared by' betekent dat de wijn een
bewerking heeft ondergaan bij het genoemde wijnhuis.
De term 'Estate bottled' is toegestaan indien het wijnhuis dat de wijn bottelt, én de
wijngaar-den waar alle druiven in die wijn vandaan kwamen, in hetzelfde
wijnbouwgebied liggen. Verder moet de wijn in een continu proces zijn
geproduceerd en mag deze het wijnhuis tijdens de productie niet verlaten hebben.

Napa Valley: small place, big reputation!
De deelregio North Coast van Californië
wordt onderverdeeld in:
 Mendocino County
 Lake county
 Sonoma County
 Solano County
 Los Carneros
 Napa Valley

Alhoewel amper een zakdoek groot (8 km breed, 48 km lang) is Napa Valley allicht
het meest bekende wijngebied van Californië. Dit kenmerkt zich ook in het feit dat dit
wijngebied maar liefst 16 verschillende subAVA’s bevat naast de 2 algemene Napa
Valley AVA (de eerste AVA van Californië in 1981) en North Coast AVA.
Dit “zakdoekje” staat in voor 4% van alle Californische wijnen.
Koning der druiven is hier ontegensprekelijk cabernet sauvignon. Daarnaast vind je
ook nog merlot, pinot noir, cabernet franc, zinfandel, chardonnay en sauvignon blanc.

Conn Creek winery
In 1968 kopen Bill & Kathy Collins een
21 ha groot domein aan dat
hoofdzakelijk aangeplant is met
zinfandel. Langzaamaan vervangen zij de
meest geschikte percelen door Bordeaux
getypeerde druiven, waarbij het accent
vooral op cabernet sauvignon komt te
liggen. Op dit moment bezitten zij
percelen in bijna alle subAVA’s van
Napa Valley.
Op hun domein hebben zij daarom een AVA-tasting room opgericht. Wijnliefhebbers
kunnen, tegen betaling uiteraard, ter plaatse apart cabernet sauvignon proeven uit alle
16 subAVA’s van Napa Valley alsook andere Bordeaux cépages. Nadien krijgen ze
dan de mogelijkheid om 1 fles eigen blend te maken.
Meer informatie op http://www.conncreek.com

Cuvaison winery
Het wijndomein Cuvaison is gesticht in 1969 in Carneros en cultiveerde vooral
chardonnay en pinot noir. Toen einde de jaren ’70 de moeder van Thomas
Schmidheiny de Carneros regio bezocht was zij zo onder de indruk van het landschap
en de mogelijkheden voor wijnbouw dat ze bij haar terugkeer in Zwitserland haar
zoon overtuigde dit domein over te kopen. Wat Thomas een jaar later in 1979 braafjes
deed. In 1991 begon dan de heraanplant van het wijnareaal. In 1998 vulden zij hun
areaal aan met de aanschaf van de historische Brandlin wijngaard in Mount Veeder.
Hierdoor kreeg Cuvaison de ontbrekende hoogwaardige cabernet sauvignon injectie.

Meer informatie op http://www.cuvaison.com

