IDENTITEITSKAART VAN

DE AOC
TOURAINE

AOC TOURAINE
HEERLIJKE
WIJNEN

1939
CREATIE VAN DE AOC
“COTEAUX DE TOURAINE”

De AOC Touraine, ontstaan in 1939, is een
van de belangrijkste appellations van de
Val de Loire.

5.000
HECTARE

De wijngaarden zijn gelegen langs de Loire en haar
zijrivieren, van Chambord, via Chenonceaux en
Chaumont-sur-Loire, tot Azay-le-Rideau. Zo vindt u
in het groene hart van Frankrijk in totaal zo’n 5000
hectare wijngaarden die strekken zover het oog
reikt, op hellingen van de Loire en langs de oevers
van de Cher.

650

WIJNPRODUCENTEN

In 2011 zijn de eisen van de AOC Touraine aangepast
en de appellation omvat nu 5 geografische
herkomstgebieden, die wijnen leveren met een
eigen karakter waarin de specifieke eigenschappen
van de streek en bodem tot uiting komen.

ODG Touraine
4, rue de Gutenberg
41140 Noyers-sur-Cher, France
 contact@vintouraine.com

HECTOLITER

5

GEOGRAFISCHE
HERKOMSTBENAMINGEN

U vindt ons ook op
 Facebook
 Twitter

143

GEMEENTEN

Al vanaf het begin worden in de AOC Touraine 4
typen wijn geproduceerd:
witte wijnen met een floraal, aromatisch karakter;
zachte, fruitige rode wijnen; lichte, subtiele
roséwijnen; en licht mousserende wijnen in wit en
rosé.

28.000.000
FLESSEN

VINTOURAINE.COM

De wijnen worden gekenmerkt door hun bijzondere,
lekkere smaken en grote diversiteit. Ze vertolken de
persoonlijkheden van de 650 producenten die deze
wijnen maken, mannen en vrouwen die hun vak met
passie en toewijding uitoefenen.

www.otc.fr

220.000

VINTOURAINE.COM

De wijnen van de AOC Touraine zijn geliefd in het
buitenland en winnen nog steeds aan internationale
bekendheid.

ONS VAKMANSCHAP DRINK JE MET VERSTAND.
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WITTE WIJNEN
100% sauvignon

DE DIVERSE
DRUIVENRASSEN

Deze wijnen, met vaak een bleekgouden kleur, hebben een
geur en smaak die varieert van fruitige tonen, die doen
denken aan citrusfruit en tropisch fruit, tot florale tonen,
zoals de geur van witte bloemen.
De afdronk is heerlijk fris en opwekkend.

KRACHTIGE
AROMA’S

AOC TOURAINE
EN DE
GEOGRAFISCHE

RODE WIJNEN

In de AOC Touraine vinden we een grote
verscheidenheid aan druivenrassen, waarvan
de sauvignon blanc het meest gebruikt
wordt voor witte wijnen, terwijl bij rode
wijnen de gamay, cabernet franc en côt
(malbec) domineren.
Er is een witte Touraine, die volledig van sauvignon
wordt gemaakt en een rode Touraine die volledig uit
gamay bestaat, maar de andere wijnen van de AOC
Touraine zijn assemblages, die zorgvuldig worden
samengesteld door elke individuele wijnproducent.
Dat levert wijnen op met een uniek kleurenpalet.

De AOC Touraine kent een compleet assortiment
stille en licht mousserende wijnen:
• Touraine blanc, de bekende frisse, aromatische
witte wijn, gemaakt van de sauvignondruif.
• Touraine rouges, een zachte, fruitige rode wijn.

Twee typen wijnen:

HERKOMSTBENAMINGEN

Fruitig en licht: Touraine Gamay
Deze wijnen hebben vaak een kersenrode kleur en een
aroma van rood fruit met zijdezachte tannine. Het zijn
evenwichtige wijnen waarin lichtvoetigheid gepaard gaat
met finesse.

TOURAINE
AZAY-LE-RIDEAU

Fruitig en gestructureerd: Touraine Côt & Cabernet Franc
Dit zijn elegante, krachtige wijnen, met een mooie
tanninestructuur. Geur en smaak zijn een combinatie van
rood en zwart fruit en de kleur kan variëren van donker
robijnrood tot diep granaatrood.

• Touraine rosés, een lichte, subtiele roséwijn.
• Les fines bulles de Touraine, lichtvoetige
mousserende wijnen in wit en rosé.

BLOIS

ROSÉWIJNEN
43%

7%

SAUVIGNON

TOURS

CHENIN

59%

WITTE WIJNEN

8%

22%

RODE WIJNEN

AMBOISE

e
Loir

WITTE FINES BULLES
Méthode traditionnelle
Verfijnde mousserende, frisse wijnen met mooie zuren en
fruitige tonen. Af en toe een hint van getoast briochebrood.

3%

CÔT

De roséwijnen hebben een heldere lichtroze kleur en bieden
NANTES
Loeen
ire bouquet van rood fruit en citrusfruit.

CHARDONNAY

ROSÉ FINES BULLES
8%
ANDERE
DRUIVENRASSEN
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10%

CABERNET FRANC

21%

GAMAY

TOURAINE
MESLAND

8%
ROSÉ

11%
MOUSSERENDE
WIJNEN

Méthode traditionnelle
De mousserende roséwijnen zijn fruitig en aromatisch, met
veel elegantie en een licht pepertje.

TOURAINE
AMBOISE

TOURAINE
OISLY

TOURAINE
CHENONCEAUX
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