Clos des Frèr[es]
Vacqueyras

Terroir in AOC Vacqueyras:

AOP VACQUEYRAS
Geschiedenis
- 1930 : Vacqueyras wordt opgenomen in de « Côtes du Rhône ».
- 1955 : De appellatie « Côtes du Rhône Villages » wordt bekomen.
- 1967 : « Côtes du Rhône Villages Vacqueyras ».
- 1984 : Aanvraag tot AOC-statuut wordt ingediend bij het Institut National des
Appellations d’ Origine.
- 1990 : In augustus vaardigt de minister van landbouw het decreet van AOC
Vacqueyras uit ( zowel voor rood, rosé als wit ),
- 1992 : Ontwerp en in gebruikname van een typische fles Vacqueyras.

Nu : 130 wijnboeren, 80 particuliere wijnbouwers, 5 coöperatieven,
30 negocianten

VACQUEYRAS IN CIJFERS
- Vastgestelde productienormen AOC Vacqueyras :
* basisrendement : opbrengst van 36 hl per ha
* samenstelling druiven :
- Grenache : minimum 50%
- Syrah, Mourvèdre : minimum 20%
- Andere druivensoorten : maximum 10%
*Alcoholgehalte :
- minimum 12,5% alcoholpercentage voor de rode wijnen
- minimum 12% voor de rosé- en witte wijnen
* Densiteit van de planten : 4000 per ha
- Productiehoeveelheid per kleur :
* Rood : 96%
* Rosé : 3%
* Wit : 1%

DE DRUIVEN
(Clos des Frèr[es] rood)
Syrah

Grenache noir
Zeer krachtig en vruchtbaar ras, maar
gevoelig voor bloemval tijdens de
bloei. De grenache is goed bestendigd
tegen wind en zeer goed bestendigd
tegen droogte, maar gevoelig voor
verschillende schimmelziekten. De
grenache heeft een hoog
alcoholpotentieel, lage zuurgraad,
ronde smaak, fruitige en kruidige
aroma’s. Grenache kan tot heel fijne
wijnen resulteren die vanwege zijn
oxidatief karakter in kleur vlug
evolueert. Een grenachewijn van
enkele jaren geeft vlug aroma’s vrij
van koffie, cacao, droge vijgen en
tabak.

Een druivenras met een uitgesproken
karakter en een weelderige groei. Het is een
gemakkelijke druif om te telen. Het ras
houdt van een mild klimaat zonder al te
grote contrasten. Syrah is het enige rode
druivenras van de gemeentelijke appellaties
(cru’s) in het noordelijk Rhônegebied.
Vanwege zijn rijkdom aan aroma’s en zijn
intense kleur, wordt de syrah eveneens
steeds meer aangeplant in het zuidelijke
Côtes du Rhônegebied. Syrah is diep van
kleur, goed bestand tegen oxidatie, rijk aan
tannine en aromatisch gekenmerkt door
framboos, cassis, viooltjes, paprika en een
vleugje fumé. Syrah is een nogal robuuste
rokerige druif in het zuiden, een strakke
minerale druif in het noorden.

Cinsault / Counoise

DE DRUIVEN
(Clos des Frèr[es] wit)

Roussanne
De roussanne is een matig sterk en
vroegtijdig druivenras. Hij doet het
best op warme, kiezelrijk, goed
gedraineerde, magere en droge
hellinggronden of kiezelrijke kalkkleigronden. De roussanne is een
verfijnd druivenras die elegante
zuren vrijgeeft. Het ras geeft wijnen
met veel finesse en een zekere
complexiteit met florale geuren van
kamperfoelie en irissen. Ook toetsen
van gekonfijt fruit en vijgen kunnen
aan de roussanne worden
toegeschreven.

Viognier
De viognier is een sterk vroegrijp ras.
De viognier heeft het naar zijn zin op
arme, droge en kiezelrijke gronden. Hij
geeft door hoge alcoholgehalte rondeur
en florale geuren aan de wijnen
(viooltjes, meidoorn, acacia) en bij het
verouderen, toetsen van honing,
muskus, perzik en gedroogde abrikoos.
Wanneer de viognier op rotsbodem kan
geteeld worden en wat minerale
toetsen kan meenemen uit het terroir,
dan kan hij leiden tot zeer complexe
fijne wijnen. Viognier staat gekend om
zijn beperkte duurzaamheid.

Bourboulenc / Grenache blanc

Clairette
De clairette is een zeer vruchtbaar
en rijk dragend druivenras. Hij is
nogal gevoelig voor wind; houdt van
magere, droge, grindrijke en warme
bodemsoorten. Dit druivenras, dat
gevoelig voor oxidatie is, geeft
filmende wijnen met florale
aroma’s. De wijnen met clairette zijn
dikwijls fijn van smaak en complex.
De groene schijn en de zeer heldere
doorzichtige kleur verraad zijn
uitzicht. De clairette is gekend voor
zijn geuren van pompelmoes en
groen appel, gecombineerd met
witte bloemen. De clairette kan
soms behoorlijk scherpe afdronk
hebben.

CLOS DES FRER[ES]
DE WIJNEN
Sinds 2001 : AOP Vacqueyras rood
Clos des Frèr[es]
Sinds 2010 : AOP Vacqueyras wit
Clos des Frèr[es]
Sinds 2004 : AOP Côtes-du-Rhône rood
Folie des Frèr[es]
Sinds 2015 : AOP Muscat de Beaumes de Venise
Clos des Frèr[es] Muscat
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in volgorde :

1.

2.

Folie des Frèr[es] 2013
Côtes-du-Rhône
Folie des Frèr[es] 2015
Côtes-du-Rhône

3. Clos des Frèr[es] 2014 rood
Vacqueyras
4. Clos des Frèr[es] 2010 rood
Vacqueyras
5. Clos des Frèr[es] 2012 rood
Vacqueyras
6. Clos des Frèr[es] 2006 rood
Vacqueyras

7. Clos des Frèr[es] 2010 wit
8. Clos des Frèr[es] 2015 wit
9. Cuvée G 2012
Côtes-du-Rhône

