Zwitserland

Zwitserse wijn wordt geproduceerd uit bijna 15 000 hectare wijngaarden
De wijnen worden voornamelijk geproduceerd in het westen en in het

zuiden van Zwitserland in de kantons

Ticino,

Wallis en

Genève,

Neuchâtel,

Vaud.

Witte druiven variëteiten worden geteeld op 42% van het wijngaard
oppervlak en Rode druivenrassen op 58%
Volgens de gegevens van het Zwitserse federale bureau van landbouw,
was de Zwitserse wijn productie in 2009 was iets meer dan 1,1 miljoen
hectoliter, onderverdeeld in 527 000 hl witte wijn en 587 000 hl rode wijn
.
Bijna alle wijn word in Zwitserland zelf opgedronken, minder dan 2% van
de wijn wordt geëxporteerd en vooral naar Duitsland.
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Druivensoorten

Rondom het Meer van Genève worden voornamelijk witte wijnsoorten
geproduceerd van de

chasselas-druif.
Een bekende witte wijn geproduceerd met deze druif is de

Dézalay.
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Overige druiven voor witte wijnen zijn de

Pinot blanc, de

Pinot gris, de

Chardonnay en de

Riesling-Sylvaner. De rode wijnen worden gemaakt van

noir en

Pinot

Gamay.

In Wallis worden witte wijnen geproduceerd met de Chasselas , zoals

Fendant,
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Sylvaner (hier Johannisberg genoemd),

de

Humagne blanc, de

Arvine,

Amigne en de

Marsanne blanche (lokale naam Ermitage) en de
Malvoisie (Pinot gris).

Er worden ook dessertwijnen gemaakt met de

Muscat blanc.

In Wallis worden rode wijnen geproduceerd met voornamelijk Pinot noir

en enige onbekendere lokale druiven, zoals
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Humagne rouge,

Cornalin,

Mondeuse (lokaal Eyholzer rote
genoemd).

Ingevoerd is de

Syrah en de

Nebbiolo.

De bekendere wijn
Dôle wordt geproduceerd van voornamelijk
pinot noir versneden met gamay.
Rondom de meren van Neuchâtel, Biel, en het Murten worden
voornamelijk de Chasselas en de Pinot noir aangebouwd.
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Een bekendere wijn uit dit gebied is de
wijn van Pinot noir.

In Ticino vindt men veel

Bondola,

Oeil-de-Perdrix een rosé

Merlot, aangevuld met

Freisa en

Barbera.
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Voor witte wijn is de bodem niet zo geschikt.

In Oost-Zwitserland wordt veel van de wijn met de

Müller-Thurgau en de Pinot noir, onder de naam
geproduceerd.
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Blauburgunder

Klimaat en de invloed van de Föhn
Een Föhn, we bedoelen niet het apparaat dat in de badkamer te vinden
is maar is een weer fenomeen die het klimaat in heel Europa kan
beïnvloeden. In Zwitserland het de Föhn het mogelijk druivensoorten in
regio's die anders te laten groeien waar anders de temperatuur te koud
zou zijn. De temperatuur kan aanzienlijk hoger worden dan bij de
zelfde hoogte aan de andere kant van de berg. De Föhn temperaturen
kunnen maar liefst 30C (54F) hoger worden in slechts enkele uren.

De oudheid
Recente opgravingen door de Universiteit van Bazel, in sediment* van
Lake du Mont d'Orge, heeft aangetoond (toeneemt in een concentratie
die stuifmeel), dat er bijna 3000 jaar geleden als druiven werden
gekweekt in Wallis (Zwitserland).
Dankzij de huidige inspanningen van sommige wijngaarden in Wallis,
kan je nu wijn, gemaakt met een aantal van de eerste druiven ooit
gecultiveerd, kopen die nergens anders te vinden zijn.
* Sediment of afzetting is de benaming voor door wind, water en/of ijs
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getransporteerd materiaal. Voorbeelden van sedimenten zijn grind, klei,
zand en leem.

De Zwitserse Wijngids is een uitstekend instrument om wijnen,
wijngaarden e.d in haar rijke verscheidenheid te ondekken.

In 2013, werd de app, gemaakt door de Wallis wijn-promotie
De apps zijn gratis beschikbaar voor Apple
en Android.
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