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Saint-Péray is de meest zuidelijke  appellatie uit de noordelijke Rhôneregio. Ze ligt 

ten westen van de stad Valence en leunt aan tegen het departement Ardèche.  

De wijngaarden, in het totaal ongeveer 78 ha groot, liggen verspreid op de hellingen 

rond het château de Crussol in Saint-Péray en gedeeltelijk in Toulaud.  

 

 

 
 

 

Er wordt gemiddeld 2700 hl witte wijn geproduceerd waarvan 30% parelende en 

70% stille wijn. Het gemiddeld rendement bedraagt tussen de 25 en 35 hl/ha. Twee 

derde van de productie wordt gebotteld op fles en hoofdzakelijk ter plaatse 

geconsumeerd. Slechts 9% wordt geëxporteerd. 

 

De eerste schriftelijke vermeldingen omtrent deze oude wijngaard werden    

gevonden in de aanplantingsregisters van de abdij van Cluny. Maar het is pas ten 

tijde van Henri IV in de 16
e
 eeuw dat de wijnen beroemd werden. De vraag naar 



 

wijnen uit Saint-Péray steeg hierdoor beduidend. Om hieraan te kunnen voldoen 

verhuisden meer en meer mensen vanuit de beveiligde omwallingen van het château 

de Crussol naar de lager gelegen vallei om aldaar te helpen bij het verbouwen van 

wijn. Zo onstond het dorp Saint-Pierre-d’Ay, een naam die doorheen de jaren onder 

invloed van het plaatselijke dialect verbasterde tot Saint-Péray.  Waar voordien 

vooral rode wijn op basis van syrah geproduceerd werd, werd nu langzaam 

overgestapt naar stille witte wijn. De reden hiertoe was dat witte wijn toen 

beschouwd werd als een luxeproduct. De adel, hongerig naar luxe, diende je 

uiteraard niet in de kou te laten staan. Ook deze witte wijn, met toen al de 

gemeentelijke benaming Saint-Péray,  sloeg enorm aan en was in de 18
e
 eeuw zéér 

populair aan de Europese koninklijke hoven. Na de Franse Revolutie, die niet echt 

veel liefde toonde voor katholieke aanduidingen in benamingen, veranderde de 

benaming van de wijn eventjes in Péray Vin Blanc. 

 

 

De bekendheid van de stille witte wijnen zorgde 

er voor dat in de jaren ’20 van de 19
e
 eeuw 

begoede wijnmakers uit Champagne interesse 

betoonden. Van het een kwam het ander, en zo 

besliste Louis-Alexandre Faure uit Saint-Péray 

om toch maar eens te gaan kijken in Champagne 

naar hun manier van wijn maken. Met als 

gevolg dat hij in 1829 de eerste flessen 

schuimwijn uit Saint-Péray op de markt bracht. 

Door een gebrek in de wetgeving mocht hij op 

het label “Champagne Saint-Péray” plaatsen. 

Zeer misleidend want door gebrek aan kennis en 

aan degelijk materiaal waren deze schuimwijnen 

niet te vergelijken met het “echte” spul. 

 

 
 

 

 



 

 

Met de jaren kwamen natuurlijk de opgedane ervaringen en de mogelijkheid tot beter 

materiaal ten goede aan de schuimwijnen. Een nieuwe reputatie groeide en zorgde er 

voor dat einde de 19
e
 eeuw zowel de stille witte wijnen alsook de schuimwijnen 

geliefd waren in de hoogste adelijke kringen van Europa. Zowel Wagner, Lamartine, 

Daudet, Maupassant, Baudelaire en zelfs paus Pius VII, elk op hun manier, brachten 

hulde aan de kwaliteiten van de wijnen uit Saint-Péray. Enkel dat kleine beestje, de 

phylloxera, trok hem daar weinig van aan en vernietigde de volledige wijngaard in 

het begin van de 19
e
 eeuw. De wijngaard diende opnieuw opgebouwd te worden. Een 

voordeel hiervan was dat nu naargelang de ondergrond kon gekozen worden voor de 

best geschikte onderstok. 

 

Economisch gezien was de schok groot en ingrijpend. Enerzijds had je eind jaren ’30 

een kleine groep van kleine wijnbouwers die vooral stille wijn maakten, hoogstens 

60 are aan wijngrond bezaten en dan nog dikwijls hun druiven verkochten aan de 

andere groep, de industriëlen. Zij hadden meer kapitaal en een grote interesse voor 

vooral schuimwijn, ze konden grotere wijngaarden opkopen en indien nodig hun 

basiswijnen of druiven aankopen bij de kleinere wijnbouwers. Eind jaren ’30 was 

99% van de productie schuimwijn, slechts 1 % nog stille witte wijn. Maar de 

productiecapaciteit bleef echter beperkt. Om voldoende uit de kosten te geraken 

verhuurde deze laatste groep hun installaties en personeel om overal in de regio waar 

vraag was te helpen bij het produceren van mousseux wijnen. Er bestond toen wat 

men zou kunnen noemen Hermitage mousseux en Château Grillet mousseux. Een 

andere, bijkomende bron van inkomsten verkreeg men door andere wijnen te 

verkopen, als handelaar dan. De wijnen – en dan vooral de schuimwijnen – van 

Saint-Péray waren gereputeerd maar door de kleine productie duur: men diende 

minstens 100 francs neer te tellen voor een fles, geen onaardig bedrag in die tijd! 

De bekendheid heeft er uiteraard voor gezorgd dat Saint-Péray bij de negen 

wijngebieden was die op 8 december 1936 als eersten het AOC-label bekwamen, 

maar dan  enkel voor stille witte wijn gemaakt van roussane of marsanne. De 

opkomst van andere gebieden die schuimwijn maakten zorgde voor een 

vermindering van de reputatie van de lokale schuimwijn. Langzaamaan werd het 

accent van schuimwijn naar stille witte wijn verlegd.  

 

Noord-Rhône produceert hoofdzakelijk rode wijn. De reden waarom in dit gebied 

voor witte wijn is gekozen heeft te maken met het microklimaat en met de bodem. 

De wijngaarden liggen in een diepe vallei met rondom veel hellingen waardoor een 

iets frisser microklimaat ontstaat binnen een warm continentaal gebied.  

De bodem heeft een unieke 

samenstelling dankzij invloeden 

van 4 geografische era’s: 

 Primaire: gaf graniet en vormde 

een toplaag van kiezelaarde 

 Secondaire: zorgde voor kalk 

en calcium 

 Tertiaire: zorgde voor de 

aanbreng van kalk en klei 

 Quaternaire: de ijstijden 

brachten löss 

 

 

Naderhand bracht de aanslibbing van de Rhône nog extra elementen. 

 



 

Marsanne 
 

Geplant op arme bodems geeft deze druif een 

gemiddelde zuurtegraad waardoor ze geschikt 

is voor schuimwijn. Doorgaans geeft deze 

druif lichte wijnen met aroma’s van perzik en 

citrus. Ze worden best jong gedronken.  

In Saint-Péray geeft marsanne krachtigere, 

rijkere en vollere wijnen die in hun jeugd 

geuren naar jasmijn, honing en rijpe perzik. 

De wijn heeft hier bewaarkracht en geurt in 

oudere jaren naar amandelen, room en 

bijenwas. Marsanne wordt meestal geblend 

met roussane, behalve in Château-neuf-du-

Pape waar roussane niet is toegelaten. 

 
 

 

 

Roussane 
 

Een laatrijpende druif met elegantie, 

mineraliteit en complexiteit. Jong gedronken 

geeft ze vooral intrigerende geuren van peer 

en kruiden, verfrissend en bloemig. Oudere 

wijnen worden notiger en krijgen meer 

smaak. Roussane is complexer en rijker 

geschakeerd als marsanne maar ze is 

moeilijker te telen, ze is gevoeliger aan 

meeldauw en rot. Vandaar de uitspraak “als 

het vandaag hard waait, heeft roussane 

morgen griep”. Daarom wordt vooral 

gekozen om marsanne aan te planten. 

 
 

 

 

 

 


