Prantsusmaa veiniregioon

Alsace
Üldist
Alsace on veiniregioon, mis asub Kirde-Prantsusmaal. Lääne poolt piirneb regiooni ala Vosgee mäeahelikuga, idas Reini
jõega, mis on ühtlasi ka Prantsusmaa-Saksamaa piirimarkeriks sealses piirkonnas. Alsace veiniregioon katab ala
pikkusega 185 km ja laiusega 40 km. Tähtsamad veiniaiad asuvad Vosgee mäeaheliku madalamatel kagusuunalise
vaatega nõlvadel. Viinamarjapõllud laiuvad 14 500 hektaril ja aastas toodetakse ca 1,2 miljonit hektoliitrit veini (160
miljonit pudelit).
Tähtsamad keskused on Colmar ja Strasbourg.

Ajalugu
Ajalooliselt asustasid Alsace ala juba 1500. a. ekr. Keldi hõimud, kes asusid seal maad harima. 58. A. ekr. vallutasid ala
roomlased, kes asutasid ka esimesed veiniaiad. Edaspidi on regioon olnud vaheldumisi frankide ja germaanlaste ja
hiljem Prantsusmaa ja Saksamaa mõjusfäärides.Kõigil neil aegadel on jätkatud ka veinide valmistamist. Piirkonna
kultuuris, arhitektuuris ja elu-olus on väga palju saksa mõjutusi.

Terroir
Terroir’i iseloomustab jahe kontinentaalne kliima ja väga väike sademete hulk ning suur päikesetundide arv võrreldes
ümbritsevate aladega, kuna Vosgee ahelik peatab Atlandi Ookeani merelised mõjutused ja suure osa niiskusest ja
vihmapilvedest.
Pinnase kujundamisel on suurt rolli mänginud viimase jääaja mandriliustik ja ka Reini jõgi. Kõrgematel nõlvadel on
sage graniitsete, vulkaaniliste ja liivakivi lisanditega pinnas, kuna jõepoolsetel nõlvadel on valdavaks savika lubjakivi
ja mergli sisaldusega alluviaalsed pinnased.

Piirkonnad
Piirkond jaotatakse kaheks:
• Bas-Rhin ehk Alam-Rein – põhjapoolne ala
• Haut-Rhin ehk Ülem-Rein – lõunapoolne ala
Haut-Rhin’i aladelt tulevad piirkonna kõige kvaliteetsemad veinid.
Alsace on ainus Prantsusmaa veiniregioon, kus kasvatatakse kahte Saksamaa jaoks üliolulist viinamarjasorti – Riesling’it
ja Gewürtztraminer’i. Lisaks nendele on heledatest marjasortidest levinud Pinot Gris, Pinot Blanc, Sylvaner, Muscat.
Valmistatakse kuivi, poolmagusaid ja magusaid valgeid veine.
Tumedatest viinamarjasortidest kasvatatakse vaid Pinot Noir’d, millest valmistatakse sageli tammevaadis arendatavaid
punaveine.
Alsace samuti kuulus oma vahuveini – Cremant d’Alsace poolest.

Klassifikatsioon
Alsace’s toodetakse veine ainult 3 apellatsioonitähisega:
• AOC Alsace Grand Cru – 4 % piirkonna toodangust (kokku 51 Grand Cru küla, neist enamik Haut-Rhin’i
aladel). Lubatud on 4 viinamarjasorti – Riesling, Pinot Gris, Gewurtztraminer ja Muscat.
• AOC Alsace – 72% piirkonna toodangust. Lubatud 7 viinamarjasorti – Riesling, Gewurtztraminer, Muscat,
Pinot Gris, Sylvaner, Pinot Blanc, Pinot Noir.
• AOC Cremant d’Alsace – 22% piirkonna toodangust.
Chasselas ja Auxerrois marjadest toodetakse ka Vin de Table’t, mis tarbitakse ära kohapeal.
Alsace on ainus Prantsusmaa veinipiirkond, kus monokultuurse veini sildil on kohustus näidata viinamarjasorti ja Grand
Cru puhul kindlasti ka küla nime.
Vendange Tardive – hiliskorje marjadest valmistatud poolmagusad ja magusad veinid (sarnane Saksamaa auslese
veinidele).
Selection des Grains Nobles – osaliselt väärishallitusega kaetud marjadest valmistatud dessertvein (sarnane Saksamaa
beerenauslese veinidele).
Kuulsamad külad: Kayserberg, Pfaffenheim, Riquewihr, Ribbeauville, Colmar.
Kuulsamad tootjad: Domaine Albert Boxler, Domaine Marcel Deiss, Hugel et Fils, Josmeyer, Domaine Andre Kientzler,
Domaine Andre Ostertag, Trimbach, Domaine Weinbach, Domaine Zind-Humbrecht.
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