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DE DRUIF SYRAH

Oorsprong: een kruising van Dureza en Mondeuse Balance (witte druif)

Komt de kloon oorspronkelijk uit Shiraz Iran? As far as the link to Persia, Shiraz is the name of the capital in 
the Fars province, and there’s evidence that the earliest wines were made in that part of the world. For a 
long time it was believed that cuttings from Persia made their way to France’s Rhône region, and Syrah 
might have hailed from Persia, but DNA testing proved that Syrah/Shiraz is indigenous to France.

Kleine, donkere rozijntjes, kleine trosjes

Hoge zuurgraad en tannines

Gedijt het best in een warm, droog klimaat

Vroeger kwam Shiraz uit Australië, en Syrah uit de Rhône. Shiraz was (over)rijp en sexy en balanceerde 
vaak op het randje van zoet-gekonfijt met een golf aan zwarte bessen, rijpe blauwe pruimen, kersen en 
cassis. Syrah was een stuk strakker met impressies van theeblaadjes, kruiden, peper, tabak en drogende 
tannine. 
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WAAR STAAN DE DRUIVEN AANGEPLANT?

Frankrijk
• Rhône
• Languedoc-Roussillion

Italie

Bulgarije

Zuid Afrika

Australia

Chili

Argentina

USA (California)

134.000 ha Shiraz aangeplant in 2018 in de wereld, bron: Vitisphere)
Totaal: 190.000 ha (2015, bron: OIV)
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KARAKTERISTIEKE AROMA’S

Zwarte peper

Bosbes
Bramen
Pruimen
Zwarte kersen

Olijven
Viooltjes

Leer
Tabak
Rokerig
Specerijen

Donkere chocolade
Drop
Zwarte olijven
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SYRAH OF SHIRAZ?

Twee wijnstijlen met dezelfde druif:

Een koelere stijl met donker 
fruit, kruidigheid, structuur en 
soberheid, zoals we kennen uit 
de Noordelijke Rhône, wat 
synoniem staat voor wijnen uit 
de oude wereld

Syrah heeft minder alcohol (± 13 
tot 14 procent), wordt gerijpt op 
Frans eiken (met tonen van toast 
en vanille) en heeft vaak een 
kruidig karakter.
En omgekeerd gaat dat ook op; 

Als een wijn meer op Barossa
lijkt dan op Hermitage, of hij nou 
uit de Languedoc komt, 
Bulgarije, Chili of Zuid-Afrika, is 
de kans groot dat de producent 
Shiraz op het etiket zet. 

Shiraz wijnen (± 14,5 procent 
alcohol of meer), hebben vaak 
op Amerikaans eiken gelegen 
(met rijkere smaken van 
zoethout en kokos) en hebben 
veel zwoelere en zachtere 
tannine.
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SYRAH IN FRANKRIJK

Ca. 70.000 ha aangeplant

Noordelijke Rhône
• Saint-Joseph
• Crozes-Hermitage
• Cornas
• Côte Rôtie
• Hermitage

• Cote Rhodanienne/ St Julien en St Alban
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AOC CÔTE RÔTIE

AOC Côte Rôtie
• Meest noordelijke wijngebied van de Rhône
• 80% Syrah, 20% Viognier
• Wijnen zijn altijd rood
• AOC sinds 1940
• 280 hectare
• 73 locaties, 100 producenten, 70 bottelaars
• Oogst gem. 36 hl/ha (max 40 hl/ha)
• Productie: 1,2mio flessen
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SYRAH IN FRANKRIJK

Languedoc-Roussillon de grootste: 43.000 ha
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WE GAAN PROEFONDERVINDELIJK WAARNEMEN

We proeven 5 flights van steeds twee wijnen, aan u de eer om de Syrah te onderscheiden van de Shiraz

Syrah: een koelere stijl met donker fruit, kruidigheid, structuur en soberheid. 
De Franse varianten ‘cold-climate’ zijn kruidiger van smaak, met aroma’s als (zoet) 
tabak of en peperkorrels. 

versus 

Shiraz: rijke smaken van zoethout en kokos en fruitige aroma’s zoals die van 
zwarte bessen en bramen. Ook vind je in de ‘hot-climate’ shiraz wijnen vaak meer 
ronde tannines.
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PENFOLDS SHIRAZ KOONUNGA HILL SYRAHVISSANTE VAN LOUIS CHEZE

Domaine Louis Chèze
Louis noemt deze wijn zelf ‘Un
découverte de la Syrah
Rhodanienne’ door zijn fijne 
kruidigheid en fruit. 
De stokken staan op een 
graniet bodem. Een deel van 
de wijn rijpt 6 mnd op gebruikt 
eikenhout. 

Syrahvissante is robijn
rood met een twinkeling 
violet. Wat vooral opvalt is zijn 
aanzet vol rijp fruit, waarbij de 
houtrijping een lichte 
ondersteuning geeft.

Koonunga Hill klinkt als een 
geografische benaming, maar is 
eigenlijk een submerk van 
Penfolds, vernoemd naar een van 
de wijngaarden in Barossa Valley. 

De shiraz druiven voor deze wijn 
zijn afkomstig van verschillende 
topwijngebieden in South 
Australia: McLaren Vale, 
Wrattonbully, Barossa Valley en 
Padthaway. 

Hij rijpt 11 maanden op 
Amerikaans en Frans eiken. Je 
proeft pruimen, drop, specerijen 
en vanille.
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SYRAH IN AUSTRALIE MC LAREN VALE AND BAROSSA VALLEY

McLaren Vale en Barossa Valley geven fijne cold Climate Syrah
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FORGOTTEN VINYARDS KRUGER - SHIRAZ VS GOLDMINE-PATINA-SYRAH

Deze wijn heeft een rijke neus van 
donkere bessen en tonen van 
piment, zwarte kardemom, 
kruidnagel en grafiet. In de smaak 
vind men compôte van zwarte 
pruimen, bramen en aalbessen en 
een uitgebalanceerd palet met 
levendige tonen van rode pruimen, 
zwarte kers, groene olijven
en viooltjes. 

De wijn heeft een goede tannine 
structuur, hints van espresso, teer 
en steranijs in de afdronk.

De rode ‘vergeten wijngaard’ is 
shiraz, maar heeft meer het 
Europese karakter van syrah. Ook 
hier koelere wijngaarden, maar 
dan bij Stellenbosch, met 
opnieuw een bodem van 
verweerd graniet. Johan koos voor 
een zachte extractie tijdens de 
alcoholische gisting op inoxtank. 
Voor de melkzure gisting ging de 
wijn over op Franse eikenhouten 
vaten, waar hij een jaar verbleef.

Een gulle, karaktervolle wijn vol 
specerijen, zwarte peper, rood en 
zwart fruit, een lichte toast, 
soepele taninnen en mineraliteit
in de afdronk.
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SY R A H E N SH IR A Z IN ZU ID - AF R IK A



DOMAINE DES ENTREFAUX, SYRAH VS TANDEM SYRAH DU MAROC
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Tardy, Crozes Hermitage
François Tardy bezit met Domaine Entrefaux
24 hectare wijngaard waarvan 20 ha beplant
met Syrah. De stokken staan op een warme
bodem van kiezels en keien wat zorgt voor
rijke en aromatische rode wijnen. De wijn
rijpt ca. 6 maanden op grote vaten van een 
jaar oud. De kleur is helderrood. Het bouquet
geeft een royaal aroma van rood fruit. De 
frisse smaak geeft iets van bessen, kersen en
kruiden. Het is een levendige wijn in een 
goede balans. Serveer bij wild, bij rund, bij
kalfs- en bij lamsvlees.

Syrah in de hitte van Marokko? 
De hoger gelegen koele, rode kleigrond 
bleek zeer gunstig te zijn voor syrah. 
Met een opvoeding op zowel barriques als 
cementen cuves ontstaat er een mooie 
balans tussen complexiteit en frisheid.

Een bijzondere samenwerking tussen 
Graillot (Crozes-Hermitage) en het oudste 
wijnhuis in Marokko. Verleidelijk parfum 
van donker fruit, peper en laurier. De 
smaak heeft een frisse zetting, zit 
barstensvol rijp fruit en heeft veel lengte.
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SYRAH IN DE NOORDELIJKE RHÔNE VERSUS SYRAH IN MAROCCO

Casablanca/ Rommani, zo’n 40 km uit de kust
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GROOT CONSTANTIA SHIRAZ VS SINGLE VINYARD SYRAH PELLA MOUNT SUTHERLAND

Super Single Vineyards focus on the
production of handcrafted wines from
single vineyards throughout the Western 
Cape and the newly allocated Sutherland-
Karoo region. 

Continental style Syrah. Layers of aromas
such as rose petals, black cherries, cloves
and freshly milled white pepper. 
Succulence and richness on the palate and
ends in a pleasant, long and ripe finish. 

Zuid-Afrika, Constantia
Het wijndomein Groot Constantia ligt ten
zuiden van Kaapstad. De gebouwen zijn 
gebouwd in Kaap-Hollandse stijl. Constantia
was het eerste wijndomein in Zuid-Afrika. 
Het is opgericht door VOC gouverneur, 
Simon van der Stel. De eerste wijnranken
zijn daar aangeplant door Hugenoten die op
het domein werkten. Napoleon en de 

Russische Tsarin dronken de bijzondere 
dessertwijnen van dit domein. 
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SYRAH EN SHIRAZ IN ZUID- AFRIKA
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PORSELEINBERG BOEKENHOUTSKLOOF VS THE LOVEGRASS D’ARENBERG SHIRAZ

Shiraz gedomineerd door pruimen, rabarber, 
kersen, aardbeien, moerbei, gerookt spek, witte 
peper en bloemkarakters, waarna een niveau van 
zwarte bessen en geurige kruiden van de Cabernet 
en Petit Verdot verschijnen. Op de tweede slok 
begint een prachtig moerbeiteerachtig karakter 
van Merlot het gehemelte te vullen met levendige, 
dieprode kersensmaken gemengd met een vleugje 
salieblad, kruidnagel en kurkuma van de Petit 
Verdot die uitwaaiert over de finish met een 
gripvaste maar gepolijste afdronk. 

Love Grass, een wild gras, groeit vaak in de 
wijngaarden. Tijdens de oogst hechten de 
kleverige, klittenbandachtige, langgesteelde
bloemen zich liefdevol aan de sokken van de 
wijngaardarbeiders. Deze shiraz zal bij je blijven 
hangen op dezelfde manier als de kleverige 
bloemen en daarom passend op deze wijn.

Binnen de wereld van 
exclusieve Syrah is 
Porseleinberg een rijzende 
ster. De heuvel Porseleinberg 
ligt in Swartland ten 
zuidoosten van Riebeek-
Kasteel. De bodem van de 
heuvel bestaat uit blauwe 
schist en door de afwezigheid 
van een toplaag staan de 
wijnstokken direct op het 
moedergesteente. Het is een 
extreem terroir ver van de 
bewoonde wereld, wat past 
bij de wijnmaker en zijn 
verhaal.



19Syrah vs Shiraz08-02-2022

SA SWARTLAND/FRANSCHHOEK EN AUSTRALIE MC LAREN VALE AND BAROSSA VALLEY

Swartland Franschhoek Syrah versus McLaren Vale en Barossa Valley Shiraz
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SMAAK KENMERKEN HOT - AND COLD CLIMATE

Syrahs zijn echte krachtpatsers. Door de dikke schil bevatten syrah wijnen veel tannines. 
Daarnaast hebben ze een karakteristieke smaak met herkenbare aroma’s. De Franse varianten ‘cold-climate’
zijn kruidiger van smaak, met aroma’s als (zoet) tabak of en peperkorrels. 

Shiraz komt uit warmere klimaten zoals uit Australië. Daarin proef je meer fruitige aroma’s zoals die van zwarte
bessen en bramen. Ook vind je in de ‘hot-climate’ shiraz wijnen vaak meer ronde tannines.

Dezelfde druif uit een ander gebied, meer of minder zon, rijper of fijner… 
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DE WIJNEN EN DE PRIJZEN

Koonunga Hill Penfolds Shiraz South Australie Koonunga Hill 2019Gall & Gall €     11,98 

Syrahvissante Louis Cheze Syrah Frankrijk Cote Rhodanienne 2018LGC €     20,00 

Forgotten Vinyards Kruger Shiraz Zuid-Afrika Stellenbosch 2020Ockhuisen €        8,95 

Patina Goldmine Syrah Zuid-Afrika Swartland 2018LGC €     20,00 

Crozes Hermitage Domaine des Entrefaux Syrah Frankrijk Noordelijke Rhône 2019LGC €     23,95 

Tandem Dom. des Ouleb Thaleb Syrah Marokko AoG Zenata 2019Ockhuisen €     14,36 

Landgoed Constantia Groot Constantia Shiraz Zuid-Afrika Cape district 2018Gall & Gall €     17,99 

Single Vineyard Syrah Pella Syrah Zuid-Afrika Mount Sutherland 2010Winematters €     24,95 

Porseleinberg Boekenhoutskloof Syrah Zuid-Afrika Swartland 2017LGC €     24,95 

The Lovegrass d'Arenberg Shiraz South Australie Mc Laren Vale 2015Wijnpand €     14,95 



ALV 22 Maart

8 Maart

Wil je uitgenodigd worden, geef je op bij Rob!
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COCO ROTIE RED HATS SYRAH VS THE LOVEGRASS D’ARENBERG SHIRAZ

De legende van de Apenkoning op het etiket 
begint in 638 na Christus. Ondeugend als hij 
was kon geen enkele hoeveelheid wijn zijn 
goddelijke dorst lessen, en kon geen enkele 
hoeveelheid geroosterde kokosnoten (‘noix de 
coco rôties’) zijn hemelse honger stillen.

RedHeads Studio is een groep jonge 
wijnmakers, die hun eigen wijndomein zijn 
gestart in McLaren Vale, Australië. Ze zoeken 
de beste percelen van Zuid-Australië op en 
'bevrijden' ze druiven uit de handen van de 
grote namen om wijnen met ziel, karakter en 
persoonlijkheid te maken.

De Syrah, met kleine druifjes, komt uit McLaren
Vale, uit een single vineyard met stokken van 
30 jaar oud. 

Shiraz gedomineerd door pruimen, rabarber, 
kersen, aardbeien, moerbei, gerookt spek, witte 
peper en bloemkarakters, waarna een niveau van 
zwarte bessen en geurige kruiden van de Cabernet 
en Petit Verdot verschijnen. Op de tweede slok 
begint een prachtig moerbeiteerachtig karakter 
van Merlot het gehemelte te vullen met levendige, 
dieprode kersensmaken gemengd met een vleugje 
salieblad, kruidnagel en kurkuma van de Petit 
Verdot die uitwaaiert over de finish met een 
gripvaste maar gepolijste afdronk. 

Love Grass, een wild gras, groeit vaak in de 
wijngaarden. Tijdens de oogst hechten de 
kleverige, klittenbandachtige, langgesteelde
bloemen zich liefdevol aan de sokken van de 
wijngaardarbeiders. Deze shiraz zal bij je blijven 
hangen op dezelfde manier als de kleverige 
bloemen en daarom passend op deze wijn.


