
moet minimaal 50% van de exploitatie 
dekken, de cinsault maximaal 20%. De 
AOC Fitou ligt in het verlengde van de 
Corbières aan de zuidkant en is over 
twee zones verspreid. Eén zone ligt naast 
de meren van Leucate en Fitou, dus pal 
aan zee, de andere landinwaarts aan het 
Corbières massief waarbij de rotsen voor 
bescherming en extra droogte zorgen. 
Beide hebben daarom een ander klimaat. 
We zien hier de carignan en de grenache 
en in beperkte mate de mourvèdre. Dat 
was de theorie, graag stappen we over naar 
de mensen.

Levensles
Leucate is een charmant oud stadje, 
gelegen op een schiereiland en omringd 
door diverse meren. Rijd niet verder, want 
dan komt u in een gruwelijk toeristenoord 
met dezelfde naam terecht. Blijf in het 
oude stadje en volg de borden naar Mas des 
Caprices. Als we daar arriveren, is de oogst 

De landbouw ontstond hier dankzij Griekse 
koopmannen en werd later stevig beïn-
vloed door de oude Romeinen die ook 
de wijnbouw startten. Toch zou het nog 
vele eeuwen duren voordat de wijnboeren 
meer op kwaliteit dan op volumes gingen 
letten. De AOC Corbières strekt zich uit 
van Narbonne tot Carcasonne en telt 
maar liefst elf verschillende terroirs. Ze 
zijn allemaal onderhevig aan het droge 
en warme Middellandse zeeklimaat en de 
beruchte Tramontane wind die zich hier 
laat gelden. De 13.500 hectares wijngaard 
worden beheerd door 2.200 wijnboeren, 
95% van de wijnen is rood. De belangrijkste 
wijnstokken zijn de carignan, grenache 
noir, lledoner pelut, mourvèdre en syrah. 
Hier komt nog een klein beetje cinsault, 
grenache gris, zwarte picpoul en zwarte 
terret bij. Wat moeilijker te overzien, zijn 
de geldende regels betreffende de aanplant. 
Er moeten minimaal twee verschillende 
wijnstokken aanwezig zijn. De carignan 

AOC Corbières & Fitou
Corbières is een zeer brede AOC in het zuiden van het departement Aude. Qua volume 
is het de allergrootste appellation van de Languedoc-Roussillon en de vierde van 
Frankrijk. Fitou, dat ernaast ligt, is wat intiemer. Hoe konden we een pareltje 
vinden in dit immense gebied? Dankzij het toeristisch bureau van de Aude vonden we 
die in Leucate.

volop bezig. Het moet geen pretje zijn om 
je wijnkelders in een klein middeleeuws 
straatje te hebben? Aan Mireille en 
Pierre Mann te zien, hebben ze daar geen 
problemen mee, zelfs in deze hectische 
periode lachen ze uitbundig. Beiden zijn 
afkomstig uit de Elzas, beide ouders waren 
wijnboer en restaurateur tegelijk. Mireille: 
“Pierre en ik hebben elkaar leren kennen op 
de hotelschool in Straatsburg. We hebben 
tien jaar samen een restaurant gehad in 
Katzenthal. In de wijn ben ik geboren, mijn 
bedje stond boven de wijnmakerij, ik werd door 
de fermentatie in slaap gewiegd.” Als ze in de 
Provence op vakantie zijn, ontdekken ze er 
een boerderij met 7 hectares wijngaard. De 
koop wordt snel gesloten en ze maken hun 
eerste wijn. Mireille laat zich opleiden aan 
de landbouwschool van Hyères en loopt 
stages bij diverse wijnboeren tot ze het 
vak helemaal onder de knie heeft. Maar 
de Provence bevalt hen niet echt. Als ze 
een wijngaard van 12 hectares vinden in 
de Fitou is de beslissing gauw gemaakt. 
Wijn maken is één ding, wijn verkopen 
is een ander paar mouwen. Vandaar dat 
ze zich bij de coöperatie aanbieden om 
er een deel van hun druiven te verkopen. 
Dat blijkt niet mogelijk, de coöperatie 
wil alles of niets. Pierre: “We hadden geen 
andere keuze, maar aan de andere kant werd 
het een levensles.” Beu van alle chemische 
rotzooi nemen ze het risico om volledig 
biologisch verder te gaan en vragen het bio 
label aan in 2006. Twee jaar later, na enig 
onderhandelen, toont de coöperatie zich 
bereid om hun biowijnen te gaan verkopen. 
Dat duurt niet lang, na een gesprek met 
een collega bioboer beseffen ze dat ze de 
verkoop zelf in handen moeten nemen. Zo 
te zien is dat een goede keuze geweest. Het 
stel heeft inmiddels 16 hectares verspreid 
over Corbières, Fitou en zelfs Rivesaltes.

Ei
De kelder gonst van de activiteit en 
bezoekers uit België en andere landen 
brengen extra sfeer. De druiven komen 
binnen, terwijl in een andere hoek wordt 
geproefd. We moeten dus vechten voor 
Mireille’s aandacht, het interview moet 
verder. In de kelder staan fusten van 
uiteenlopende vormen, zelfs zien we 
betonnen fusten in de vorm van een ei. 
Hoe zit dat? “We hebben ervoor gekozen om 
wijnen in onze eigen fustvormen te maken. 
Zo’n eivorm heeft voor ons twee functies. We 
voegen geen gist toe, bij de natuurlijke gisting 
hoeven we niet te roeren omdat de eivorm 
voor een natuurlijke beweging zorgt. Er 
ontstaat een kleine draaikolk die het depot in 
de toekomstige wijn laat hangen. Ook is beton 

101100
WINTER 13/14 WINTER 13/14



een prachtige materie die micro oxygenatie 
genereert, je komt daarmee op wijn met meer 
fruit en minder alcohol. Dat is precies wat we 
in onze wijnen zoeken. Onze bedoeling is om 
alleen nog in dat soorten fusten te investeren, 
met hout werken we niet veel of maar 
gedeeltelijk.” Het spel in de eieren is een 
apart geval. De hoed die zich boven vormt, 
wordt geopend en na een maceratie van 20 
dagen geperst en opnieuw aan de fusten 
toegevoegd. “Je moet het als een grote pan 
zien waarin alle ingrediënten beter gemengd 
zijn.” Bestaat er met alle handelingen en 
de buitentemperatuur geen risico zoals een 
te snelle gisting? Pierre: “We laten grote 
flessen met water invriezen, die gebruiken we 
om de fusten te koelen.”

Ozé
De creativiteit van onze wijnboeren zorgt 
ervoor dat slechts enkele van hun wijnen 
een AOC predikaat dragen. De witte 
Corbières heet “Blanc d’oeuf” (eiwit). Pierre 
legt uit welke stokken hiervoor mogen 
worden gebruikt: bourboulenc, witte gre-
nache, macabeu, marsanne, roussanne, 
vermentino en op kleinere schaal clairette, 
muscat, witte piquepoul en terret. Voor 
zichzelf spreekt Pierre van een combinatie 
van grenache met macabeu en een puntje 
muscat. De ei fusten geven de wijn veel 

meer soepelheid en fruit. Het echtpaar 
heeft ook een Corbières rosé, dit met de 
naam “Ozé” (gedurfd). Syrah met een 
puntje grenache en mourvèdre. De eerste 
Fitou die we zien, heet “Oufti”. Het is een 
woordspeling die ook “gelukkig” betekent. 
Het geluk ligt hier in de samenstelling 
van grenache en carignan met een 
toevoeging van mourvèdre voor de rijpe 
vruchtaccenten. De traditionele wijn van 
Pierre en Mireille heet “Retour aux Sources” 
(terug naar de bron). 50% carignan, 30% 
grenache voor de soepelheid en 20% 
syrah voor de structuur. Eenderde wordt 
op hout gerijpt. Het is een krachtige wijn 
met nota’s van chocolade en specerijen en, 
de handtekening van Mas des Caprices: 
veel fruit. We eindigen onze verkenning 
met de Cuvée Anthocyane, genoemd naar 
de pigmenten van de druif. Het gaat hier 
om een lange maceratie van mourvèdre 
afkomstig van zeer oude wijnstokken en 
carignan. Ons symphatieke paar maakt 
nog veel meer wijnen, maar die vallen 
onder de IGP Aude, waardoor ze een stuk 
vrijer zijn in hun keuzes. Nog even gaan we 
met Mireille naar de wijngaard bij Leucate 
met enkele percelen zeer oude stokken 
carignan en mourvèdre. “In de jaren tachtig 
werden in de regio veel stokken weggehaald 
om plaats te maken voor de soorten die de 
coöperatie graag zag. Gelukkig hebben enkele 
percelen dat overleefd.” De wijnbouw is 
ouderwets, het wijnmaken zeer nieuw. De 
combinatie van die twee elementen maakt 
zodanige wijnen dat wij u aanraden om 
aan Leucate een bezoek te brengen. 

Mas des Caprices
Avenue Georges Brassens 37, Leucate
tel. 0033 468 409 619
www.mas-des-caprices.com
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