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APPELLATION SAINT-CHINIAN :

EEN DYNAMISCHE DERTIGER!
Net zoals in Bourgogne verwijst de
oorsprong van de wijnstreek Saint-Chinian
naar de benedictijnen. Saint Anian ...
Saint Anian, een volgeling van Benoît
d’Aniane (Benedictus van Aniane),
richtte in de 8ste eeuw een abdij op
en plantte er wijnstokken rond.
Dit klooster zorgde later voor de
naamgeving van het dorp: Sanch Anian.
Wijn kent er een rijke geschiedenis.
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1982, jaar van de AOC
Door de spoorwegverbinding werd de
gemeente Saint-Chinian in de jaren 50 een
belangrijk economisch kruispunt. De regio
stond gekend voor zijn uitstekende wijn,
ondergebracht onder de in 1945 opgerichte
VDQS Côtes de l’Orb et du Vernazobre. De
kwaliteit was zelfs zo goed om een AOC op
te eisen, wat uiteindelijk in 1982 gebeurde
met als overkoepelende benaming SaintChinian. In november 2012 werd dus de 30ste
verjaardag gevierd.
Op twee gevoelig verschillende terroirs groe-

peert de appellatie 20 gemeenten die samen
goed zijn voor 3300 ha, hetzij 10% van de
wijngaarden met een appellatie in de
Languedoc. In het noorden treffen we vooral
schist en zandsteen aan, en dat in een oneffen, veelal ongerept en rotsachtig landschap.
In het zuiden bestaat de bovenste grondlaag
uit kalk, klei en bauxiet. Deze laag bedekt tal
van kleine plateaus in een heuvelachtig landschap met dalen en kleine riviertjes met aan
de rand daarvan de bekende rolkeien.
Rode Saint-Chinian wordt het meest geproduceerd (89%) en is op basis van de typische

druivenrassen uit de Languedoc: grenache
noir, syrah, mourvèdre, carignan noir, cinsault
noir en lledoner pelut.
Naast 10% rosé wordt er ook 1% witte wijn
geproduceerd, en die sedert 2005 gebruik
kan maken van de AOC. Wat de samenstelling betreft ligt grenache blanc er aan de
basis van, met minimaal 30% en maximaal
70% van deze druif. Grenache blanc mag vermengd worden met marsanne, roussanne,
rolle en nog enkele aanvullende druivenrassen als viognier, clairette, bourboulenc, maccabeu en carignan blanc.
Met 450 wijnproducenten in een AOP-gebied
van 3300 ha, tal van diverse bodemstructuren, landschappen en microklimaten, spreekt
het voor zich dat de wijnstijlen en de kwaliteit van de wijnen heel erg kan verschillen.
Tijdens mijn laatste bezoek maakten onderstaande domeinen het meeste indruk op me,
met wijnen die trouw zijn aan hun terroir.

Uitstekende domeinen

nMAS CHAMPART

MAS CHAMPART
Sedert de oprichting van het domein in 1976
en de jaren 2000, toen hun wijnen voor het
eerst in België verschenen, hebben Isabelle en
Mathieu niet stilgezeten. De finesse van de
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Andere kwaliteitsdomeinen
Yannick Pelletier bewerkt 10,5 ha wijngaarden in het noorden van de appellatie op
de rand van Saint-Chinian en Faugères. Zijn
drie rode wijnen bezitten telkens mooi fruit,
met elke keer een andere structuur maar
steeds evenwichtig.
Domaine du Tabatau bevindt zich aan de
andere kant van de appellatie. Ook het terroir en het profiel van de wijnen zijn anders.
Hier worden bredere en meer robuuste wijnen gebracht met fruitaroma’s die meer richting zoethout en gedroogd fruit gaan, zonder
evenwel de frisheid uit het oog te verliezen.
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tannine, de precisie en de spanning zijn kwaliteiten die telkens terugkomen in deze wijnen
afkomstig van klei-kalkbodems. En daarbovenop bezitten ze een uitstekend bewaarpotentieel, waarbij ik denk aan hun topwijnen Le
Causse du Bousquet (met 55 tot 65% syrah) en
Clos Simonette (met 70% mourvèdre en de
rest grenache). Nog interessant is hun nieuwe
witte wijn, een Vin de Pays Mont de la Grage
(in 2010 en 2011): een aparte samenstelling en
een ode aan hun oude wijnstokken terret bouchet en grenache gris.
LES EMINADES
Luc en Patricia richtten dit domein op in 2002.
In tien jaar tijd drukten ze hun stempel op
Saint-Chinian met grote terroirwijnen als
Montmajou (80% grenache blanc en 20% marsanne op een bodem van dolomiet en kalk op
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268 m hoogte): een witte wijn met een enorme spanning en minerale frisheid, heel precies
en met pure aroma’s. Van dezelfde kalklaag van
Montmajou, een oud perceel carignan dat
werd aangeplant in 1902 met uitzonderlijk lage
opbrengsten, is er de cuvée Vieilles Canailles.
Beendroog en met geconcentreerde zuren is
deze wijn krachtig en met een groot bewaarpotentieel. Het bewijs werd geleverd met de
2005 die beslist nog enkele jaren verder kan rijpen. Helemaal anders is de Sortilège 2010 op
basis van de vier belangrijkste druivenrassen uit
de Languedoc, met smakelijk zwart fruit, fijne
tannine, uiterst precies allemaal, en met een
lange, frisse en minerale afdronk.
DOMAINE LA MADURA
Koppig en moedig werkten Nadia en Cyril
Bourgne verder om uiteindelijk herkenning te
krijgen met hun pure en rasechte kwaliteitswijnen, en terecht. Een twaalftal jaar geleden verrasten ze met fijne en evenwichtige wijnen, in
een tijd dat eerder kracht en weelderige tannines in de mode waren.
Naast twee witte IGP-wijnen op basis van 100%
sauvignon (Cyril werkte 10 jaar in Bordeaux) hebben we ook in rood een Classic en een Grand
Vin-wijn.
Voor elk van hen zijn de assemblages van het
terroir en de druivenrassen verschillend: klei-kalk
(mourvèdre, syrah, carignan, grenache), zandsteen (syrah, mourvèdre) en schist (grenache,
syrah). De diversiteit van Saint-Chinian wordt op
die manier overduidelijk. Vol en rijk, fluwelig en
harmonisch met verleidelijke aroma’s van zwart
fruit, specerijen en garrigue toonden de Grand
Vin-wijnen tijdens een mini verticale (2003,
2005, 2008 en 2009) aan dat deze wijnen met
verloop van tijd almaar beter worden.

Mas de Cynanqueis van een koppel jonge
dertigers die dit domein in 2004 startten met
daaraan een flink deel oude wijnstokken
gekoppeld en waarvan een deel aangeplant
staat op een ondergrond van zandsteen
(prima voor de elegantie in de wijnen).
Opwindend is de Carissimo 2010 met 85%
oude carignan die samen staat aangeplant
met een hele reeks andere witte en rode
druivenrassen op een bodem van klei, kalk en
keien, en die allemaal tegelijk worden
geoogst. Schitterende neus van rodebessensap, tanninerijk maar sappig: een smakelijke
en bijzonder frisse wijn.
La Grange Léon: afkomstig van Cave de
Berlou in 2008 (voor 7 van de 20 ha) is dit
een veelbelovend piepjong domein dat zich
nog moet bevestigen, door bijvoorbeeld af
te zien van de macération carbonique. De
cuvée L’Insolent met 50% grenache, aangevuld met syrah en carignan, bezit een tikje
confituurachtig rood fruit maar doet dankzij
zijn minerale elegantie en rechtlijnigheid
meer aan schist dan aan grenache denken.

Bernard Arnould

Lijst van de verdelers
• Eminades - www.leseminades.fr
• Grange Léon - lagrangeleon@orange.fr
• La Madura - Wine-Not/Magnus/Oenoloisir/
Werco - Van Breda(Nl) - www.lamadura.com
• Mas Champart - Cave des Oblats*/Mostade/Braem/
TG Vins/Divo-Club/Godaert & Van Beneden/Wineshare
mas-champart@wanadoo.fr
• Mas de Cynanque - www.masdecynanque.com
• Pelletier Yannick - yapelletier@wanadoo.fr
• Tabatau - Wase Wingerd/De Keyzer/Phil dans ta Cave
www.domaine-du-tabatau.fr

