
Zuid-Afrika

De wijnbouwtraditie van Zuid-Afrika vindt haar oorsprong in het jaar
1652, toen de eerste Europeanen daar kwamen. Nu hebben ze ongeveer
118.000 hectare en er komt steeds meer bij. 80% van de wijngaarden is
met witte druivenrassen beplant. Sinds het einde van de apartheid zijn de
Zuid-Afrikanen meer gaan exporteren.
Wijnen uit Stellenbosch of uit Paarl waren nog nooit zo populair.
Tegelijkertijd komen er steeds meer blauwe druivensoorten, Cabernet-
Sauvignon, Merlot, Shiraz, Pinotage, bij. Ook de internationale witte
druivensoorten als Chardonnay en Sauvignon-Blanc worden steeds meer
gebruikt in de Zuid-Afrikaanse wijngaarden aan de Kaap.

In de koelere, aan de kust grenzende, regio´s worden deze wijnen in
tanks of houten vaten opgevoed. Ondanks de hitte in het Zuid-Afrikaanse
land, hebben de wijnen meer zuur dan je zou verwachten. Dat komt door
de koude stromingen de van de Antarctis komen. De winden koelen door
deze koude stoom af en zorgen voor een gematigd klimaat aan de Kaap.

Wijngebieden:



Constantia
Historische regio dat ligt in het zuiden van Kaapstad (dit is waar de eerste
wijngaarden werden aangeplant in Zuid-Afrika),  ook  een prachtige
streek, wijngaarden zijn de ideale gelegen op de hellingen van Constantia
Mountain, waar ze worden afgekoeld door de zeebries.

Elgin
Vrij nieuw koel klimaat gebied ten oosten van Stellenbosch, die nog steeds
overwegend een fruitteelt gebied is. Vanwege de hoogte, is het meestal
een paar graden koeler dan de belangrijkste wijn regio's.

Franschoek
De Franschhoek vallei is een kleine, maar belangrijke regio, aan de
westzijde van Stellenbosch. Omringd door de spookachtig klinkende
Drakenstein bergen. De grote verscheidenheid van de bodemsoorten en
de relatief hoge regenval maakt de productie mogelijk van een breed scala
van wijnstijlen. Het is een warmer gebied dan Stellenbosch.

Paarl
Bekende regio noord westen van Kaapstad, en de thuisbasis van een
aantal vooraanstaande producenten, waar onder Veenwouden, Nederburg,
Fairview, Glen Carlou en Plaisir de Merle. Traditioneel een witte wijn regio,
maar met zijn mediterrane klimaat is het nu meer gericht op rood. Heter
dan Stellenbosch, dus de allerbeste wijnen komen uit de hoger gelegen
wijngaarden.

Robertson
Zo'n 120 km ten oosten van Kaapstad. Deze hete regio is het best bekend
voor zijn witte wijnen. De Wetshof, Springfield en Graham Beck behoren
tot de leidende producenten hier.

Stellenbosch
Slechts een korte afstand ten oosten van Kaapstad. Dit is het grootste
wijngebied. De stad zelf wordt gedomineerd door de universiteit en
ondanks de relatief grote omvang heeft een heel ontspannen gevoel.
Wijngaarden omzoomd door bergen hebben te maken met een mooi
uitzicht en de wijnroute, die toeristen meeneemt door verschillende
paden, is goed gemarkeerd. Er zijn verschillende subregio's, en de
geologie hier is heel complex. Graniet bodem in het oosten zijn bijzonder
geschikt voor de productie van fijne rode wijn, terwijl de zandstenen
bodem in het westen  het beste is voor witte wijn.

Swartland
Groot gebied ten noorden van Kaapstad, tarwe landbouw komt hier veel
voor. Weinig regenval dus irrigatie is vaak nodig. De coöperaties
domineren.



Walker Bay
Koel klimaat, op de Whale Coast ten zuiden van Kaapstad.

Worcester
Warm temperaturen in dit wijngebied gelegen in het binnenland van
Kaapstad. Productie hier wordt gedomineerd door enkele grote
coöperaties.

Druivenrassen

Witte druivenrassen.

Chenin Blanc: (in Zuid-Afrika ook bekend als Steen) is de
belangrijkste druif van de Kaap. In
2005 was 18,8% van de wijngaarden er mee aangeplant. Dit type druif
kan dankzij edele rotting ook voortreffelijke dessertwijnen leveren.

Colombar(d): deze druiven hebben een natuurlijk
zuurgehalte en leveren voornamelijk frisse en fruitige wijnen.

Chardonnay: wordt op grote schaal aangeplant. De
druiven worden meestal gebruikt voor een monocépage1 wijn.

1 Monocépage is een in veel talen gebruikte term voor wijn die grotendeels gemaakt is van één en dezelfde druif.



Sauvignon Blanc: De wijnen van deze druif zijn meestal
droog en hebben een uitgesproken peperig of grasachtig karakter. Deze
druif, die in de 18e eeuw op zeer grote schaal werd aangeplant, wint aan
populariteit en haar aandeel in de wijnbouw groeit aanzienlijk.

Cape Riesling (Crouchen Blanc) werd lang aangezien voor
Weisser Riesling, maar werd later geïdentificeerd als het Franse ras
Crouchen Blanc. Er worden delicate, fruitige witte wijnen van hoge
kwaliteit van gemaakt met grasachtige tonen.

Semillon: produceert een volle, maar toch subtiele wijn met
lichte zuren. Wordt vaak gebruikt in blends2.

In het geval van mono-cépage wordt dit meestal op het etiket de naam van de druif vermeld. Een wijn die uit grotendeels twee duivensoorten
bestaat, is een bicépage.

2 Blends: betreft mengen van verschillende druivensoorten (bijv. Bordeaux: 4 tot 5 druivenrassen)



Muscat d’Alexandrie (in Zuid-Afrika Hanepoot
genoemd) is waarschijnlijk ontwikkeld vanuit
‘Spaanse druiven’ die Jan van Riebeeck had meegenomen. Hanepoot
wordt voornamelijk gebruikt
om zoete dessertwijnen van te maken.

Andere rassen zijn:

Riesling (Rhine Riesling),

Bukettraube,

Chenel,



Clairette Blanche,

Emerald

Riesling,



Gewürztraminer,

Muscadel,

Nouvelle,

Palomino,



Pinot Gris,

Ugni Blanc

Viognier.



Blauwe druivenrassen

Cabernet Sauvignon: krijgt langzaam aan steeds meer
belangstelling in de West-Kaap. Zuid- Afrika mag er trots op zijn dat in
haar wijngaarden de Cabernet-Sauvignon perfect rijp raakt, wat resulteert
in prachtige wijnen.

Shiraz: is buiten Zuid-Afrika en Australië beter bekend als
Syrah. Wint internationaal aan populariteit en wordt door velen als de
toekomst voor Zuid-Afrika gezien.

Merlot: wint vooral in Stellenbosch en Paarl aan populariteit.
Een variëteit die snel rijp is en waarvan de wijn wordt gebruikt om de
Cabernet-Sauvignon zachter en breder te maken.

Pinotage: een inheems ras. Deze druif is een kruising van
de Pinot Noir en Cinsaut, plaatselijk bekend als Hermitage

Pinot Noir: Hoewel dit druivenras nog niet op grote schaal
wordt gecultiveerd, wordt er in de koelere wijnbouwgebieden van Zuid-
Afrika uitstekende wijn van gemaakt.



Cinsau(l)t: levert redelijk geprijsde wijnen die snel op
dronk zijn.

Andere rassen zijn:

Ruby Cabernet, Cabernet Franc,

Gamay Noir, Tinta Barocca…

De drie belangrijkste bodemtypen zijn:

• Graniet
Tegen de berghellingen, met een goede waterberging (Clovelly, Hutton,
Tukulu).

• Tafelberg zandsteen
Zandgrond met voldoende waterberging (Estcourt, Fernwood, Longlands).



• Leisteen
Leisteen is vruchtbare bodem, gelegen in de warme rivierdalen is
kruimelig, met een goede waterberging.

Januari in de Kaap kondigt het begin van de zomer aan en als de
temperaturen stijgen, beginnen druivenrassen te rijpen. Het grootste deel
van de oogst vindt plaats in februari en de suiker / zuurverhouding van de
druiven wordt dagelijks gecontroleerd, zodat elk ras wordt geoogst bij
optimale rijpheid.

In de meeste Zuid-Afrikaanse wijngaarden wordt de oogst uitgevoerd met
de hand, hoewel machines worden gebruikt op sommige bedrijven. where
De druiven worden geplukt in manden vervoerd en in bakken naar de
wijnmakerij gebracht, waar vinificatie begint.

Wijnen van Zuid Afrika





 Het JC Le Roux huis
 is de grootste
 producent van mousserende wijnen
 in Zuid-Afrika met bijna 6
 miljoen flessen in 2008.
 Het is gelegen in het midden van
 27 hectare grote wijngaarden
 in het hart van
 Devon Valley, gelegen in
 Stellenbosch district.



 Vin de Constance 2002 13,5% vol

Late Harvest Muscat de Frontignan.  Prachtige koperkleur. Een uitbundige aroma's van
citrus, gedroogd fruit en honing.
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