Prantsusmaa veiniregioon

Jura
Üldist
Jura regioon asub Ida-Prantsusmaal ja jääb Bourgogne regiooni ja Šveitsi piiri vahelisele alale.
Viinamarju kasvatatakse 1800 hektaril.
Peamised marjasordid on Savagnin, Chardonnay (Melon d’Arbois), Pinot Blanc, Gamay, Pinot Noir, Mondeuse, Roussette
Poulsard, Trousseau.
Valmistatakse kuivi valgeid, punaseid ja rosé-veine, vahuveini, kuulsat kollast veini – vin jaune, ja õleveini – vin de
paille, samuti liköörveini – macvin- Lisaks sellele ka eau de vie’d.

Terroir
Kliima on kontinentaalne, suved on soojad, sügised päikeselised, talved külmad.
Pinnases on valitsevaks lubjakivirikkad savid ja merglid.

Klassifikatsioon
• AOC Arbois – , külaapellatsioon, kvaliteetsed punased veinid Trousseau’st, kerged valged ja võimsad kuivad roséveinid, vin de paille’d Poulsard’st, Trousseau’st, Savagnini’st ja Chardonnay’st, vin jaune’d Savagnin’st, vahuveinid
• AOC Chateau-Chalon – külaappellatsioon, parimad vin jaune’d Sauvagnin’ist
• AOC Cotes du Jura – üldapellatsioon, kerged valged ja punased veinid, jõulised rosé-veinid, vahuveinid, vin de
paille, vin jaune
• AOC l’Etoile – külaapellatsioon, kerged kuivad valged veinid, vahuveinid, vin jaune
• AOC Macvin du Jura – liköörveinid
Lisaks toodetakse veine ka VDQS tähistega.
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Savoie
Üldist
Savoie regioon asub Ida-Prantsusmaal Šveitsi piiri lähedal.
Viinamarju kasvatatakse 1600 hektaril, millest 2/3 jääb Rhone jõe ülemjooksu oru nõlvadele.
Peamised viinamarjasordid on Gamay, Pinot Noir, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Chasselas,
Mondeuse ja Roussette.
Valmistatkse punaseid, valgeid ja rosé-veine, samuti vahuveine.

Terroir
Kliima on kontinentaalne, suved on soojad, talved külmad. Tuntavat mikroklimaatilist mõju avaldavad Šveitsi suured
järved.
Pinnases on valitsevaks lubjakivirikkad savid ja merglid.

Klassifikatsioon
• AOC Vin de Savoie – suur üldapellatsioon, mis katab kogu regiooni viinamarjakasvatuse alasid, kõrge kvaliteediga
valged veinid, lihtsamad punased ja rosé-veinid
• AOC Crepy – väike sisekasvuala, värsked valged õrnalt kihisevad veinid, hästi tuntud kui nn piste-veinid
mäesuusakeskustes
• AOC Seyssel – väike sisekasvuala, kuivad valged veinid, tuntud, kui apres-ski veinid, ka vahuveinid
• AOC Vin de Savoie Mousseux ja AOC Vin de Savoie Petillant - vahuveinid
• AOC Roussette de Savoie – kvaliteetsed valged veinid Roussette marjast
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