
CHATEAUNEUF-DU-PAPE 2020 

EEN STRESSVRIJ JAAR IN DE WIJNSTOKKEN EN EEN VLOTTE OOGST GEVEN ONS 

EEN HELDERE EN EVENWICHTIGE JAARGANG 

Na een zeer droge zomer in 2019, en dus grote, geconcentreerde wijnen vorig jaar, kenmerkt de 

vintage 2020-oogst, die uitzonderlijk vroeg werd geoogst, zich door de terugkeer van frissere 

wijnen met een goede balans. 

De droge en buitengewoon hete zomer van 2019 vereiste een volgende regenachtige winter om de 

watervoorziening te herstellen. En dat was het geval, met een totale regenval van 400 tot 500 mm 

afhankelijk van de locatie tussen oktober en december 2019, en daarna met een bijzonder nat laat 2020 

voorjaar. De wintertemperaturen waren vrij mild, wat een bijzonder vroege knopuitbarsting veroorzaakte. 

12 dagen eerder dan in 2019. Ondanks dat een ochtendvorst op 25 maart  beperkte schade veroorzaakte 

aan enkele ongerepte percelen, gingen de milde temperaturen door in de lente, met een vermoeden van 

een  zeer vroege oogst, met een bloei rond half mei. 

De afwezigheid van regen van half juni tot begin augustus zorgde voor enige angst voor waterstress in de 

wijnstokken, totdat een paar zomerse buien alle risico's hadden voorkomen.  De zomer was heet, maar 

niet verzengend heet: slechts 3 van de 5 dagen boven 30 ° C tussen juni en september, met een piek 

boven 40 ° C  rond 1 augustus.  De rijping van de druiven begon eind juli en verliep extreem snel. 

EEN VROEGE, LANGE, MAAR PROBLEEMLOZE OOGST 

De eerste witte druiven werden geoogst vanaf de 3e week van augustus terwijl de Syrah begin september 

werd geplukt.  Rond 20 september vertraagden enkele regenbuien (40 tot 60 mm) de oogst, waardoor de 

suikeropbouw vertraagd werd en de fenolische rijping van de Grenache- en Mourvèdre-druiven versneld 

werd. De oogst verliep tot half oktober stressvrij vanwege ideale weersomstandigheden, waarna de 

wijnbouwers in staat waren om elk perceel optimaal rijp te oogsten. De perfect gezonde druiven hoefden 

maar heel weinig gesorteerd te worden en de alcoholische gisting verliep vlot. 

 

FRIS EN EVENWICHTIGE SMAAKPROFIELEN 

Wat de witte wijn betreft, kenmerkt de 2020 jaargang zich door elegantie en een mooie zuurgraad. De 

neus wordt gekenmerkt door citrus en vers fruit.  De mond combineert aromatische intensiteit en een 

aanhoudende afdronk.  De rode wijn vertoont kleuren die iets minder intens zijn dan in 2019, maar 

bevatten ook minder alcohol. Ze bezitten meer frisheid met puur fruit en fijne tannines.  De Syrah-

druiven ademen aroma's van bramen en tonen van witte peper en menthol uit, terwijl de Grenache 

aroma's geeft van verse framboos, garrigue of gember, afhankelijk van de terroirs. De 2020-rode wijnen 

zijn elegant en soepel, een teken dat ze in hun jeugd kunnen worden genoten, terwijl ze ook een goed 

verouderingspotentieel behouden. 2020 is ontegensprekelijk een prachtig uitgebalanceerde jaargang, die 

heerlijk fruit en frisheid combineert. 

Alsof de goden hadden besloten ons te troosten uit de heersende somberheid die verband houdt met de 

covid-19-crisis, is de jaargang 2020 het resultaat van een probleemloos wijnjaar en een harmonieuze 

ontwikkeling van de druiven.  Het was dan ook in een vredige en ontspannen sfeer dat de wijnbouwers 

Châteauneuf-du-Pape-wijnen oogstten en vinificeerden die nu al een geweldige smaakervaring blijken te 

zijn. 

Kijk wat er gebeurt in de wijnwereld van Châteauneuf-du-Pape op www.chateauneuf.com  
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