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Fine Waipara Wine
Nieuw Zeeland

Dankzij een interessant aanbod van Ad Bibendum, de invoerder van de wijnen van Pegasus
Bay, werd een verticale degustatie van enkel pinot noir wijnen van dit bekend domein samen
gesteld. En het mag gerust gezegd zijn, deze kennismaking met de Nieuw Zeelandse stijl
pinot noir is een prachtige en leerrijke avond geworden.

Nieuw Zeeland, rechts onder Australië gelegen, bestaat uit twee eilanden met een totale
dwarslengte van ongeveer 1600 km. Zoals bovenstaande kaart toont ligt Nieuw Zeeland
volledig in de zuidelijke wijngordel, het ideale gebied waarin wijnbouw succesvol is. Beide
eilanden hebben een maritiem klimaat met zonnige zomers. Maar aangezien elke wijngaard
van Nieuw Zeeland op maximaal 120 km ven de zee verwijderd ligt, zorgt de steeds
aanwezige zeebries voor de nodige nachtelijke koeling waardoor de druiven op een langzame
wijze tot optimale rijpheid kunnen komen.

De wijnregio’s
Nieuw Zeeland wordt ingedeeld in 11 wijnregio’s. Maar door de volle expansie van de
wijnbouw daar voert men regelmatig aanpassingen door. We houden het op dit moment
voorlopig op volgende regio’s:
 Northland
 Auckland
 Waikato & Bay of Plenty
 Gisborne
 Hawke’s Bay
 Wairarapa
 Nelson
 Marlborough
 N. Canterbury & Waipara
 (Canterbury &) Waitiki
 Central Otago

Lang geleden, toen … Britse kolonie
Wat betreft wijn wordt Nieuw Zeeland steevast bij de Nieuwe Wereld geplaatst ondanks al
meer dan 100 jaar wijnbouw. De geschiedenis van de wijnbouw gaat terug naar 1819. In dat
jaar plantte de missionaris Samuel Marsden de eerste wijnstokken bij de missiepost in
Kerikeri. De eerste commerciële poging tot het maken van wijn kwam in 1836 van James
Busby, die het vak geleerd had van Franse wijnboeren. In 1851 plantten de aanwezige
katholieke Marist Broeders de eerste “echte” wijngaarden aan in Hawke’s Bay ( het Mission
Estate is daar nu nog een bestaand deel van). In 1883 was William Henry Beetham de eerste
om pinot noir en syrah aan te planten. Het feit dat hij getrouwd was met een Franse vrouw zal
allicht een rol hierbij gespeeld hebben. Langzaamaan ontwikkelde de wijnbouw zich verder
op Nieuw Zeeland.

Maar het besef groeide dat buitenlandse expertise bij de verdere
uitbouw tot betekenisvolle wijnbouw nodig was. De Nieuw
Zeelandse regering zocht hulp bij Romeo Braggato, een in Italië
opgeleide wijnexpert die in Australië al zijn sporen had verdiend. Bij
zijn aankomst was hij verrast door het potentieel van de Beetham
Hermitage, een wijn gemaakt van de syrah druif. Braggato’s
onderzoek en kennis zorgde voor een meer professionele verdere
uitbouw van de jonge wijnbouw op Nieuw Zeeland.
Immigranten van Europa speelden een rol bij de verdere
ontwikkeling van de wijnbouw. Fransen, Duitsers, Spanjaarden,
Libanezen en Kroaten kwamen na de tweede helft van de 19e eeuw naar het land en werden
actief in de wijnbouw. Zij namen traditionele Europese druivenrassen mee zoals de syrah,
cabernet sauvignon en pinot noir voor rode wijn. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat
de wijnbouw zich vooral richtte naar de Britse markt, wat dus inhield dat vooral zoete en
sherry-achtige wijn geproduceerd werd. Het aandeel wijn – eerder simpele tafelwijn – voor
eigen lokaal gebruik bleef zéér beperkt. Het grootste deel van de inwoners waren Brits en
voornamelijk bierdrinkers.
Na W.O. 2 kwam hierin verandering. Soldaten kwamen terug van overzee, nieuwe
immigranten en internationale uitwisselingen zorgden voor een verschuiving richting
tafelwijnen. Wijnbouw was nog een bescheiden activiteit. Het areaal in 1960 was ongeveer
400 hectare, maar steeg daarna snel tot meer dan 5.000 hectare in 1982. In diezelfde periode
steeg de wijnproductie van 4 miljoen liter naar meer dan 50 miljoen en het aandeel van
tafelwijn in de totale productie steeg van 12% naar 73%.
Een belangrijk moment voor de Nieuw Zeelandse wijnen kwam er in de jaren ’60. Dankzij de
afschaffing van de “six o’clock swill” waardoor cafés niet langer verplicht gesloten waren 1
uur na het einde van de werkdag en op zondag én dankzij het succes in een groot aantal
restaurants van het BYO (Bring Your Own (Bottle)) werd het drinken van wijn meer en meer
aanvaard en ingeburgerd. Kwaliteit werd nodig geacht en meer en meer gevraagd. In 1970
(pas) kwam het eerste label op een fles wijn dat jaartal en druif vermeldde. Succes zorgt
natuurlijk voor meer interesse in wijnbouw. Reken hierbij eveneens de eerste successen met
cabernet sauvignon en zeker sauvignon blanc uit eigen land. Wijnbouw werd hot, en dus werd
er ook meer en meer nieuwe wijngaarden aangeplant. Echter werd te veel voor snel en
gemakkelijk succes gekozen, de keuze van nieuw aan te planten druiven bleek na een aantal
jaren ronduit foutief (te veel zwakkere soorten zoals müller-thurgau). Gelukkig zag men dit
snel in (lees: internationale verkoop en aanzien taande enorm) en werd, met de hulp van de
autoriteiten, in 1984 resoluut gekozen voor een heraanplant met betere, internationale druiven.
De erkenning van Nieuw Zeeland als gereputeerd wijnland kon in 1986 nu definitief
beginnen!

Productie: enkele cijfertjes

Druiven

Nieuw Zeeland is duidelijk een wijnland gericht op pinot noir voor rode wijn en zeker en vast
gericht op sauvignon blanc voor witte wijn, wat onderliggend overzicht opnieuw aantoont.

Nuttige link voor informatie
De officiële website van Nieuw Zeeland voor wijnbouw bevat een schat aan verdere
informatie.
www.nzwine.com

Overzicht

www.pegasusbay.com

Pegasus Bay is gelegen op het
zuidelijke eiland, in de regio
Canterbury. Het ligt ongeveer 40 km
boven de stad Christchurch, nabij het
kleine stadje Waipara. Dit stadje
leent zijn naam aan het gelijknamige
wijngebied.
Het wijndomein werd in het begin
van de jaren ’70 als eerste
wijndomein in Waipara opgericht
door professor neurololgist Ivan
Donaldson. Ondertussen is het
domein
uitgegroeid
tot
een
gereputeerd familiedomein. Oudste
zoon Matthew (tweede van rechts) is
de wijnmaker en is opgeleid in
Bourgogne bij een aantal bekende
wijnhuizen (o.a. Faiveley), tweede
zoon Edward (tweede van links) is
verantwoordelijk voor de mondiale
public relations terwijl zijn eega het
restaurant op het domein leidt. De
jongste zoon Paul (helemaal rechts)
verzorgt de administratieve kant.

Pegasus Bay restaurant

Pegasus Bay brengt twee lijnen wijn op de markt. De lijn Main Divide omvat wijnen die
hoofdzakelijk gemaakt zijn van lokaal aangekochte druiven, geteeld onder hun auspiciën. De
wijnen uitgebracht onder de naam Pegasus Bay zijn afkomstig van eigen geteelde druiven. De
Pegasus Bay sauvignon/sémillon is tot op heden de witte wijn gebaseerd op hoofdzakelijk
sauvignon blanc die de hoogste score ooit van Robert Parker heeft gekregen (95 punten).
Maar het is in de rode pinot noir wijnen dat dit domein het best bekend is.
Wat betreft pinot noir heeft Pegasus Bay een dozijn aantal verschillende klonen door elkaar
aangeplant op originele onderstok staan. Na de oogst wordt 90% van de binnengehaalde
trossen ontritst en samen met de 10% overige trossen in kleine, gekoelde vaten gebracht. Door
de langzame opwarming start spontaan de fermentatie. Tweemaal daags wordt de gevormde
koek manueel ondergedompeld. Bij het einde van de fermentatie laat men de most in de wijn
en sluit men de vaten voor ongeveer 3 weken. Door na een tiental dagen dagelijks te proeven
beslist men exact hoe lang de vaten gesloten blijven alvorens men de inhoud zachtjes perst.
Het bekomen sap wordt dan op artisanale Bourgondische barriques gestoken, waarvan naar
gelang het jaar 30% tot 40% nieuwe. Tijdens de volgende lente ondergaan de vaten een
spontane malolactische gisting. Na ongeveer 18 maanden verblijf op de barriques wordt over
gegaan tot de uiteindelijke blending. De Prima Donna wijnen zijn heel vaak afkomstig van
de oudere stokken en worden gemaakt van de beste wijnen.

