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De ontdekking van terroir
EDWIN RABEN
Terroir is een veel gehoord
begrip als het gaat over de
beoordeling van wijn. “De wijn
heeft terroir”, hoor je regelmatig
zeggen. Maar wat is dat eigenlijk
precies? Er zijn nogal uiteenlopende verklaringen over de
term ‘terroir’. Sommigen zeggen
dat het ‘bodem’ betekent,
anderen ‘klimaat’, ‘meso-’ of
‘microklimaat’ en weer anderen
bedoelen er het druivenras mee,
waar de wijn van is gemaakt in
combinatie met de bodemsoort.
Zelf leg ik de term ‘terroir’ uit met

mij laatst weer prachtig duidelijk

Andes. De herkenning is zelfs zo

project vorm te geven. Eerst zijn

tijdens een studiereis. Ik was in

duidelijk dat je wijnen er blind

beetje voor beetje de gaarden aan-

Chili. Nou had ik nooit echt het

uithaalt en direct kunt relateren aan

geplant met hoge dichtheid met di-

idee dat er werkelijk terroirwijnen

Alto Maipo.

verse rassen, waarbij de cabernet
suavignon een hoofdrol heeft.

gemaakt worden in wijnlanden in
de ‘nieuwe wereld’ omdat hier vaak

VIÑA VIK

Daarbij wordt alles geënt op
Amerikaanse onderstammen,

technische wijnen worden gemaakt
buiten de individueel werkende

Een ander fenomeen doet zich voor

omdat men hier vindt dat dit het

topproducenten om. Dit zijn wel

in Millahue in Cachapoal Valley,

mooiste fruit geeft. Dat is echter

mooie stijlen wijn, maar ze hebben

waar ze aan de zuidkant van de

zeer ongewoon in Chili. In dit land

geen echt aanwijsbare overeen-

heuvel Orelio Montes en Casa

staat namelijk bijna alles direct in
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Lapostolle verbluffende wijnen

de bodem. Phylloxera, een zeer

dat na een aantal dagen (heel veel)

produceren. Daar voltrekt zich in
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wijnen proeven er een herkenbaar-

Apalta in Colhagua Valley aan de

die in de negentiende eeuw door

heid in sommige wijnen te ontdek-

noordkant een wonder. De zeer ver-

de mens werd meegenomen uit

ken valt.

mogende Noor Alexander Vik heeft

Noord-Amerika, heeft dit geïso-

het begrip ‘oorsprong’. En met

leerde wijnland immers nooit

oorsprong bedoel ik letterlijk waar

bereikt. Om deze druifluis te

de wijn vandaan komt. Het begrip

bestrijden, moesten de boeren in

omvat alle omstandigheden van
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zijn op de smaak van de wijn.

Amerika enten.

Hellingspercentage, bodemsamen-

DE PLAATS VAN GOD

stelling, ondergrond, afwateringscapaciteit, de aanwezigheid van
watermassa’s, wind, klimaat en ook

De windstromen die hier in

bergketens. Zelfs flora en fauna

Millahue (dal van God) door de
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alles is voor mij terroir, een begrip
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waar alle omstandigheden onder
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buitengewone Zuid-Amerikaanse
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is bijvoorbeeld ook de zeer herken-

wordt op alles gezet om dit te ver-
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bare toets van het eerder omschre-
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opgenomen wordt. Viña Vik is

van de cabernet sauvignon-druif

Saint-Emilion) en Gonzague de

wellicht het best bewaarde geheim

Het duidelijk herkennen van her-
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Lambert (ex Château de Sales in
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TERROIR IN DE NIEUWE
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