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S A N C E R R E  –  A . O . C .  i n  1 9 3 6  
 
Hoog boven de Loire op een 'bergtop' liggend, is de wijngaard van de Sancerre uiterst geschikt 
voor de wijnbouw.  
De wijngaarden in de Sancerrois liggen op het grondgebied van 14 gemeenten, op prachtige 
heuvels die perfect voor de wijngaarden geschikt zijn: goed georiënteerd, met een goede ligging 
ten opzichte van de zon en beschermd, met bodems die rijk zijn aan kalk en silicium die tot de 
geweldige kwaliteit van de wijnen bijdragen. De beide druivenrassen die de Sancerre domineren 
zijn de Sauvignon Blanc en Pinot Noir. De witte wijnen zijn fris, fijn en fruitig, de rosé's zijn 
teder en subtiel, de rode wijnen geparfumeerd en rond. 
 
Wat geschiedenis… 
 
Talrijke legendes doen veronderstellen dat er sinds de Oudheid altijd wijngaarden in de Sancerre 
zijn geweest. Al in 582 vermelde Grégoire de Tours in zijn geschriften het bestaan van deze 
wijngaarden. In de twaalfde eeuw maakt de wijngaard een aanzienlijke ontwikkeling door, dankzij 
de Augustijnse monniken in Saint Satur en de adel in Sancerre. In die tijd produceert men in 
Sancerre een beroemde rode wijn, hoofdzakelijk uit Pinot Noir gewonnen, die over de Loire 
werd vervoerd om geëxporteerd te worden. Om die reden werd de wijn vaak in de Koninklijke 
geschriften vermeld. De Hertog Jean de Berry beschouwde deze wijn als de beste in het 
Koninkrijk. 
Voornamelijk bestaand uit Pinot, werden deze wijngaarden aan het einde van de negentiende 
eeuw door de druifluisziekte vernietigd. De Sauvignon, die bijzonder goed aan het klimaat is 
aangepast, werd in plaats van de Pinot geplant. De bodemgesteldheid en de wijnbouwers maakten 
er een kwaliteitswijn van die bij het tweede besluit van de AOC (oorsprongsbenaming) in 1936 
erkend werd. In 1959 kregen de rode wijnen en rosé's, gemaakt van de Pinot Noir, op hun beurt 
de AOC-vermelding. 
 
D e  w i j n g a a r d  
 
De wijngaard in de Sancerrois beslaat 2 900 hectaren, die op de linker oever van de Loire op het 
grondgebied van 14 gemeenten ligt: 
Bannay    Sainte Gemme 
Bué    Sancerre 
Crézancy   Sury en Vaux 
Menetou-Ratel   Thauvenay 
Ménétréol   Veaugues 
Montigny   Verdigny 
Saint-Satur   Vinon 
(men kan daarnaast drie zeer bekende gehuchten noemen: Amigny, Chavignol, Maimbray) 
De Sancerrois heeft een heuvelachtig landschap, waarvan de 'top van de Sancerre' en het dal van 
de Loire deel van uitmaken. De Cuesta (een heuvelrug die tot 356 meter hoog is) bestaat in het 
westen uit lagen uit de latere juratijd. Twee lengtebreuken, die de Sancerre en de Thauvenay 
worden genoemd en die van het noorden naar het zuiden lopen, hebben de verzakte grondlagen 
uit het Krijttijdperk en het Eoceen met het westelijke deel in aanraking gebracht. De sterke erosie 
heeft de samenstelling van meer dan 15 soorten bodems en onderlagen tot gevolg gehad, 
waaronder de drie belangrijkste zijn: 

- witte gronden, gelegen op de heuvels die het meest westwaarts in de Sancerrois liggen en 
een klei-kalk samenstelling hebben 

- witte kalkstenen, zeer stenige en kalkrijke bodem 

- gronden die rijk zijn aan klei en silicium, op de heuvels in het oosten van het wijngebied  
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H e t  p r o e v e n  
  
De witte Sancerres zijn levendig en vol vruchten, met aroma's die mineralen en citrusvruchten 
mengen. In het begin smelt de wijn, in een rijke en ronde smaak. 
Rode wijnen maken gebruik van de deugden van Pinot Noir in een boeket van kersen en 
morellen. In de mond zijn ze krachtig, vol en lang. 
 
 
E n k e l e  c i j f e r s   
 
Totale productie 2014: 185 248 hl  

 Witte wijnen: 150 207 hl 

 Rode wijnen: 20 742 hl 

 Rosé's: 14 299 hl  
 
Oppervlakte die in productie is: 2 947 hectare 
 
Verdeling van het verkochte volume in 2013-2014: Frankrijk 43% en Export 57% 
 
308 wijnbouwers, 21 groothandelaars-producteurs, een kelder van de coöperatie.  


