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Met de neus in het glas
Maandag 9 oktober nam Jacqueline ons mee uit het herfstige Nederland naar de andere kant van de
wereld om op (wijn)- avontuur te gaan in het zoimige Australië. Het bleek een mooie gelegenheid
te zijn om het familiebezoek te combineren met het bezoeken van een aantal wijnboeren. Als ik het
goed heb begrepen zo'n 20-tal. Nu is het natuurlijk ondoenlijk om in het vliegtuig voor ons een
proeverij mee te nemen, maar de oplossing lag in Nederland. De favoriete wijnen van Jacqueline
worden hier geimporteerd.
Maar voordat zij kon losbranden, opende de voorzitter deze avond en heete iedereen welkom
waaronder weer betrekkelijk veel nieuwe gezichten, op zich is dat natuurlijk verheugend voor een
vereniging als de onze, maar het maakt het soms wel moeilijk om niet alleen de gezichten te
onthouden, maar nog meer geldt dat voor de namen. We hopen in ieder geval dat zij zich, indien ze
zich bij ons thuisvoelen, we tijd krijgen om ze te leren kermen.
Mag het bovenstaande gelden voor onze nieuwe gasten, op persoonlijke, titel hoop ik dat onze oude
getrouwe gezichten die nu nog in de ziekenboeg verkeren weer snel in staat zullen zijn zich weer te
laten zien, we zullen ze ongetwijfeld weer warm ontvangen. Helaas heeft Watze zich om gezondheidsredenen permanent afgemeld, maar hoopt zich ooit weer bij ons gezelschap te voegen. Wij
wensen hem vooral veel sterkte toe.
Maar nu echt naar de proeverij, Jacqueline heeft zoals eerder gezegd haar vakantie doorgebracht bij
haar familie, wat haar echter niet belette om daar een wijnverkermingstocht aan vast te knopen.
Eén van de favoriete wijnbedrijven die ze graag wilde bezoeken was Oakridge Wines en dat heeft
ze ook geweten. Op haar weg daamaartoe had ze, als ik dat goed heb begrepen een bijna aanvaring
met een wilde hond, om daarna ruzie te krijgen met, hoe kan het anders, een kangeroe. Daarbij
moest ze vol in de remmen, met als gevolg dat een achterligger haar achterkant toucheerde.
Achteraf bleek deze mevrouw haar gastvrouw van het te bezoeken wijngoed te zijn. Als grote winst,
naast alle excuses, kwam er een mooie en langdurige proeverij tot stand. Het resultaat konden wij
deze avond gaan proeven. Zoals we gewend zijn van Jacqueline was de informatie uitgebreid en
volledig. Enige documentatie daarvan zal ik hier dan ook afdrukken.
Dat Australië de Chardonnay door de jaren heen heeft omarmd, was al heel lang bekend, maar ook
dat het vaak zware door hout gedomineerde wijnen waren. Dat het ook anders kan bleek in de serie
van drie Chardonnays die we in ons glas kregen. De instapwijn die men daar" Over the
Shoulder"noemt, in dit geval uit het jaar 2015, bleek een mooie lichtgele-citroenkleurige wijn te
zijn met geuren van bloemetjes, citrustonen, hout en toast. In de mond een goede zuurgraad en wat
lichte houtonen met daarbij eenflinkedosis zoet en een licht vetje. Prima fruit, pittig en redelijk
complex. Niet geheel in balans, maar zeker een goed glas wijn. Daarnaast proefden we uit het jaar
2014 van de serie Lokal Vineyard, een Chardormay uit de wijngaard Wilowlake. Zoals u kimt zien
is er op een aantal etiketten iets weggestreept en wat bijgeschreven. Excuses daarvoor, waarschijnlijk doordat de etiketten allemaal gelijk zijn heb ik een paarflessenmeegenomen waar niet de
goede druivensoort op stond.
De laatste witte wijn van dit edele drietal komt uit de Barkala Ridge Vineyard (2013), en dan
komen we het dichtst bij de oude bekende Chardormays, rijk en dik. De druiven, evenals de andere
worden met de hand geplukt en ondergaan allemaal houtrijping. De druiven worden direct na het
oogsten geperst en gaan dan over in 500 liter vaten van Frans eiken, waarna er elf maanden
houtrijping volgt.
Deze Barkala wijn vertoonde een vrij dikke gele kleur, goudgeel, mooi en helder. Intens. Wat de

geur betreft kregen we aroma's van hout( vanile en wat ceder), tropischfiiiiten iets mineraligs.
een intens bouquet van geuren. In de mond mooie zuren naast de zoettonen, mollig, houtonen en
dik geelfiiiit.Naast het wat dikke mondgevoel een hoge geur en smaakintensiteit. Eigenlijk een
prachtige wijn, die echter van alles net een beetje teveel heeft. Als we dit trio dan even bekijken
dan is de conclusie ongeveer, de eerste wijn iets aan de schrale kant maar wel goed. De tweede wijn
voldeed eigenlijk het beste, had de mooiste balans en van alles precies het juiste. Wijn drie, mooi,
maar iets te overdadig. Toch een hele mooie serie.
Na de serie witte wijnen, nu een drietal rode met als druif de Pinot-Noir. Dringt zich de vergelijking
op bij de witte wijnen met de Bourgogne, onterecht natuurlijk, bij de rode is dat eveneens het geval,
en net zo onterecht. De omstandigheden zijn zo anders dat elke vergelijking mank gaat, hoewel,
het klimaat volgens Jacqueline wel vergelijkbaar is. Dat klopt natuurlijk wel met defilosofiedat de
Pinot-Noir-druif het beste tot zijn recht komt bij dit soort weersomstandigheden. We zien dit ook
b.v. in Frankrijk waar deze druif die uit het warme zuiden komt, een totaal ander karakter heeft gekregen.
We gaan naar wijn nummer vier en de eerste Pinot-Noir met dezelfde titel als onze eerste wijn, een
" Over the Shoulder" eveneens uit de Yarra Valley en ditmaal een 2015. Dit jaar had een mild
voorjaar en men gebruikt voor de wijn druiven uit de regio. De wijn in ons glas was hchtrood, nog
wat paars, transparant en helder. De Pinot-Noir kenmerkt zich meestal door een lichte heldere kleur.
In de neus aardbeien, lichte toets van zwarte bessen, kruidigheid en hchte houtonen. In mond
stevige tannines, bitters en zuren. Wel lekker fruit, een pittig mondgevoel (jonge wijn), redelijk
complex. Korte afdronk. Voor een betrekkelijk jonge eenvoudige wijn toch geen slecht rapport.
In tegenstelling tot de eerste Pinot, die uit diverse wijngaarden afkomstig was, komt de tweede wijn
uit de Wilowlake Vineyard, maar wel hetzelfde jaar. De druiven groeien op de beste plek van deze
wijngaard met grond van vulkanische oorsprong, die van Gladysdale. De wijn was mooi
helderrood, wat lichter dan de vorige. Intens. Wat de geuren betteft troffen we een stalletje aan met
daarbij kersen en pruimen. Toetsje van likeur. In de mond een goede zuurgraad en een prima zoetje.
Naast het fruit van pruimen nog vrij strakke taimines en wat bitters. Een stevig mondgevoel met een
vrij lange afdronk. Zeker een wijn met potentie, en een goede balans.
De derde Pinot-Noir vervolmaakt dit mooie trio wijnen maar nu van het jaar 2014. Was het begin
van het seizoen niet veelbelovend, de bloei was wat magertjes, maar in de tijd dat druiven moesten
rijpen waren de condities ideaal en was men zeer tevreden over het eindresultaat.
De wijn was helderrood met een neiging naar bruin, en donkerder dan de vorige wijn. In de geuren
een lekkere stallucht, pepertje, hout en drop. In het fruit kersen op sap. Redelijk intens. De smaken
kwamen goed overeen met de geuren, terwijl de zuren en zoeten goed waren ontwikkeld en zorgden
voor een prima balans. Het mondgevoel was strak/stevig met een hoge smaakintensiteit, een lange
afdronk en pittig mondgevoel.
Dan komen we bijna onvermijdelijk bij een druivensoort terecht die bijna onlosmakelijk is verbonden met Australië, de Shiraz.
Bij defirmaOakridge is het zeker niet een heel belangrijk deel van hun wijngaardareaal, dat zijn
met voorsprong de Chardonnay en de Pinot-Noir. Dat het resultaat daarvan zeker niet teleurstelt
moge blijken uit het proefrapportje van onze proevers.
Ook hier praten we over een "Over the Shoulder "wijn uit het jaar 2013, en dat betekent dat de
druiven komen van lokale wijngaarden.
Donkerrood van kleur, bijna ondoorzichtig. Hoge intensiteit. In de geuren vonden we vruchten op
sap, kruidigheid, cassis, bramen en kruidnagel en wat hout terug. In de mond houttonen, bramen en
cassis naast kruidigheid, mooie fruitsmaken, beetje jammig. Behoorlijke zoetonen naast wat zuren
en nauwelijks bitters. Wel een stevige wijn in de mond met een vol mondgevoel. Mooie wijn, maar
meer krachtig dan elegantie of charme.
Ja, en dan komen we onvermijdelijk aan de laatste wijn toe dachten wij, maar Jacqueline had er
toch nog een andere Shiraz tussen geschoven, een LVS 2014, en zo'n tweede wijn van dezelfde
druivensoort geeft een mooie gelegenheid tot vergelijken. Deze wijn bezat in zijn kleur nog wat
paars, was mooi helder. De geuren kwamen aardig overeen met de vorige wijn, terwijl in de smaak

dat jammige toontje niet voorkwam. De wijn was wat eleganter en iets complexer. Goede balans,
lange afdronk.
Nu echt de laatste wijn van deze avond, en die besluiten we met een Cabemet-Sauvignon. Deze
wijn gaat onder de fantastische naam "Block 864 de wijde wereld in. Die naam dankt de wijn aan
het huisnummer in Oakridge 864. De druiven hiervoor zijn afkomstig van één van de beste percelen
in de Yarra Valley. De druiven worden handgeplukt en geselecteerd om daar na 4 dagen inweken
verder te fermenteren bij maximaal 30 graden Twee maal per dag wordt de most dan rondgepompt.
Na vier weken worden de schilen en most geperst en krijgen dan maximaal 15 maanden in Frans
eiken fusten om te rijpen, en het resultaat daarvan gingen we proeven.
We zagen een wijn in ons glas met een diep paarsrode kleur met een goede intensiteit. In de neus
mooi rood fruit van cassis, houtonen en wat droppigs. Ook wat kirsch was waarneembaar, het zoet
en de zuren waren mooi in balans ,wel taimines en bitters. Iets teveel aan (cederhout). Hoog
smaakgehalte, stevig mondgevoel, hout niet opgenomen in de wijn. Mooie Cabemet-Sauvignon,
Bewaren!!.
Het was een mooiefinaledie met veel verve door Jacqueline aan ons werd gepresenteerd, en een
kijkje gaven in de Australische wijnkeuken. Dat dit alles door de aanwezigen zeer werd
gewaardeerd bleek uit het mooie applaus wat haar ten deel viel. Door Jan werd ze tot besluit getracteerd op eenfraaiefles.Zoals gebruikelijk vielen ook de kaas en de nadrink in goede aarde, en
konden we spreken van een zeer geslaagde avond.

Proefvolgorde Oakridge :
- 1. Chardonnay 2015 Over the shoulder
- 2. Chardonney 2014 LVS Willowlake Vineyard
- 3. Chardonnay 2013 LVS Barkala Ridge Vineyard
- 4. Pinot Noir 2015 Over the Shoulder
- 5. Pinot Noir 2015 LVS Willowlake Vineyard
- 6. Pinot Noir 2014 LVS Willowlake Vineyard
- 7. Shiraz 2013 Over the shoulder
- 8. CabernetSauvignon 2014 Block 864
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WIJNl.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
Prop/Vit.
Kwaliteit
Druiven
Jaar

; Australië.
: Yarra Valley.
: Oakridge.
: Over the Shoulder.
: Oakridge Wines Ltd.
: Geen klassificatie.
: Chardormay.
: 2015

Beoordeling :
Kleur
: Helder lichtgeel, citroen.
Geur
: Redelijke intensiteit. Bloemetje, citrustonen, hout, rijp fruit en toast.
Smaak
: Gemiddelde zuurgraad, zoetgehalte redelijk hoog. Mondgevoel fris en pittig
met een licht vetje.
Totaal
: Gem. complexiteit, Mondgevoel: vol. Prima glas

OAKRIDGE
Local Vineyard Series
Willowlake Vineyard ^1^^
Yarra Valley
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WIJNl.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
Prop/Vit.
Druiven
Jaar

: Australië.
: Yarra Valley.
: Oakridge.
: LVS Wilowlake Vineyard.
: Oakridge Wines Ltd.
: Chardonnay.
: 2014.

Boordeling
Kleur
Geur
Smaak
Totaal

:
: Helder, licht citroengeel/goudgeel. Vrij hoge intensiteit.
: Hout,rijpgeel fruit, toast. Wat venkel en honingtonen. Iets tropisch fruit.
: Redelijk zoet en vrij hoge zuren. Pittig mondgevoel. Mooi fruit en wat vanile.
: Goede complexiteit, lange afdronk. Lichtfilmend.Goed glas wijn.

OAKRIDGE
Local Vineyard Series
Barkala Ridge Vineyard
Yarra Valley
Chardonnay
2013
100% HAND PICKED BY OAKRIDGE AUSTRALIA
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WIJN 3.
Land
Strrek
Wijn
PropMt.
Druiven
Jaar

: Australië.
: Yarra Valley.
: LVS Barkala Ridge Vineyard.\
: Oakridge Wines Ltd.
: Chardonnay.
: 2013.

Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak

:
: Dikke kleur geel. Goudgeel, helder en mooi.
: Hout, tropisch fruit, toast. Citrus, gerookt. Beetje mineralig. Intens.
: Veel smaak met mooie gedoseerde zuren en zoeten. Balans ? Wat veel van alles.
Mondgevoel iets molligs. Hoge intensiteit.
: Mooie wijn die van alles net iets teveel heeft. Vorige wijn had de mooiste balans
van dit trio.

Totaal

OAKRIDGE
201S

OAKRIDGE
OVER THE SHOULDER PINOT NOIR
Sitiiated in Ausiralia's Yarra Valley, Oakridge has been
producing qiiality wine since 1978. Ovfr T/ié" S/iöuWcr wines
are regional selections that showcase rhe diverse range of
table wines rhar rhe Yarra Valley is capable of producing.
Vintage 2015: A warm spring and mild summer has resulred
in excellent crops and ideal harvesting conditions. The wines
have outstanding depth of flavor and structure, This pinot
noir was mostty sourced from vineyards in Gladysdale,
Woori Yallock and Coldstream using handpicked grapes and
crafted using traditional methods.
PRODIOD BY OAKRD
I GE WN
I ES m ITD
864,WROONDAHHIGHWAY
COLDSTREAM VICJ770 AUSTRALIA
VUNE OF AUSTRALIA
APPROX 8,0 STANDARD DRINKS
liSr.ALC/VOL
CONTAINSSULPHITIS
www.oakridgewines.com.au
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WIJN 4.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
Prop/vit.
Druiven
Jaar

: Ausralië.
: Yarra Valley.
: Oakridge.
: Over the Shoulder
: Oakridge Wines Ltd.
: Pinot Noir.
: 2015.

Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak
Totaal

: Helder licht rood. Nog wat paars. Redelijk intens.
: Aardbeien, zwarte (bos)bessen. Kruidig en wat houtonen.
: Zoetgehalte redelijk tot goed, zuren hoog. Stevige tannines en bitters. Mooi fruit.
: Pittig mondgevoel, stevig. Goede balans, redelijke complexiteit. Afdronk kort.
Kwaliteit in orde.

1

OAKRIDGE
Local Vineyard Series
Willowlake Vineyard
Yarra Valley
2015~
100% HAND-PICKED BY OAKRIDGE AUSTRALIA

WIJN 5.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
Prop/Vit.
Druiven
Jaar

: Australië.
: Yarra Valley.
: Oakridge.
: LVS Wilowlake Vineyard.
: Oakridge Wines. Ltd.
: Pinot-Noir.
: 2015.

Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak

:
: Helderrood, lichter van kleur dan vorige wijn. Intensiteit prima.
: Stal! Kruiden, kersen en pruimen. Hint van likeur.
: Goede zuurgraad, zoetgehalte goed. Mooi zoet naast het lekkerefruitzoals
pruimen. Nog strakke tanines en bitters. Het mondgevoel is pittig.
: Prima glas wijn, mooie neus. Goede balans.

Totaal

OAKRIDGE
Local Vineyard Series
Oakridge Vineyard
Yarra Valley
Shiraz
2014-.;

• ;
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WIJN 6.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
Prop/Vit.
Druiven
Jaar

: Australië.
: Yarra Valley.
: Oakridge.
: Wilowlake Vineyard
: Oakridge Wines Ltd.
: Pinot- Noir.
: 2014.

Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak

:
: Iets donkerder rood, wat bruin ? Redelijk intens.
: Aardbeien op sap, kruidig, stal. Iets onrijps ? Jammig.
: Zuurgraad hoog, zoetgehalte gemiddeld. Tannines en bitters stevig. Iets stroefs.
Mond gevoel nog vrij strak. Wel een goede balans. Vrij lange afdronk. Kan nog wel
even mee. Wel kwaliteit.

OAKRIDGE

OAKRIDGE
OVER THE SHOULDER SHIRAZ
Situared in Austialia's Yarra Valley, Oakridge has been
producing quality wine since 1978, Over The Shoulder wmes
are regional selections that showcase the diverse range of
table wine*s"that the Yarra Valley is capable of produang.
VINTAGE 201 ^: A wonderful growing season with abundant
spring rainfall, low crops and warm ripening conditions has
resulted in wines that are deeply flavoured and intensely
varietal. This shiraz was sourced from the Whitsend and
Oakridge vineyards in Coldstreani using handpicked grapes
and crafted using traditional meil 'PRODUCED BY OAKRD
I GE WINES PTY LLt>
SéA
t WROONDAHHG
l HWAY
COLDSTREAM VIC 3770 AISIÜALIA
WINE OF AUSTRALIA
APPROX 8.3 STANDARD DRINKS
H.O%ALC/V0l
CONTAINSSULPHITES
www.oakridgewines.com.au

100% HAND-PICKED BY OAKRIDÜE AUSTRALIA

WUN7.
Land
: Australië.
Streek
: Yarra Valley.
Gemeente : Oakridge.
Wijn
: Over the Shoulder
Prop/Vit. : Oakridge Wines Ltd.
Druiven
: Shiraz.
Jaar
: 2013.
Bijz.
: Goed wijnjaar.
Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak
Totaal

:
: Donkerrood, helder en mooi.
: Stal, mint, peper en drop. Bramen en cassis. Hout! Intens.
: Zwarte kersen, bramen, mooifruit.Zoet en zuren goed, tannines en bitters stevig.
Nog wat strak. Iets j ammig.
: Niet zo elegant, meer krachtig. Mondgevoel vol.

Helaas geen etiket.

WIJN 7a.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
Prop/Vit.
Druiven
Jaar

: Australië.
: Yarra Valley.
: Oakridge.
; Shiraz Local Vineyard.
: Oakridge Wines Ltd.
: Shiraz.
: 2014.

Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak
Totaal

:
: Donkerrood/paars. Helder en intens.
: Kruidig, drop, chocolade. Cassis en bramen. Lichte houttoets.
: Zoetgehalte vrij hoog, mooie zuurgraad. Vol mondgevoel. Redelijke balans.
: Wat completer dan vorige wijn. Lange afdronk. Prima glas wijn.

OAKRIDGE
LO

i

O

864

SINGLE BLOCK RE LEASE

Yarra Valley
Cabernet Sauvignon
2014
Winery Block
VINEYARD: Oakridge
BLOCK:

<

100% HAND-PICKED BY OAKRIDGE AUSTRALI

WIJN 8.
Land:
Streek
Gemeente
Wijn
Prop/Vit.
Druiven
Jaar
Beoordeling
KlemGeur
Smaak
Totaal

Australië.
Yarra Valley.
Oakridge.
Block 864.
Oakridge Wines Ltd.
Cabernet- Sauvignon.
2014.
Diep paarsrood. Helder en mooi.
Cassis, kruidig. Veel hout. Ceder. Redelijk intens.
Hout overheerst (nog). Zwarte bessen, kruidigheid. Dropje. Stevige tannines.
Ondanks het nog overheersende hout zijn tannines, zuren en zoet goed in evenwicht. Het hout staat er a.h.w nog een beetje buiten. Lange afdronk. Heeft nog een
nog een mooie toekomst voor zich.
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Oakridge
bescheiden familiebedrijf met jaar in jaar uit veel aandacht voor de wijngaard. De uitstel<ende
kwaliteiten kregen een verdere boost door de bouw van een hypermoderne wijnkelder. Onder
aanvoering van de zeer getalenteerde wijnmaker David Bicknell, die het team in 2002 is komen
versterken, zijn de wijnen van Oakndge tot de absolute top van de Yarra Valley gaan behoren.
Mocht u ooit in de buurt zijn dan kunnen we een bezoek zeker aanbevelen

WIJNEN

ACTIEWIJNEN

OVER COLARIS

ACTUEEL

De wijnen
Wij bieden u twee verschillende kwaliteiten van Oakridge aan. De Over the Shoulder-range richt
zich vooral op een goede expressie van het druivenras in een toegankelijke, sappige stijl, terwijl
de Single Vineyard-serle het allerbeste iaat zien van de individuele wijngaarden. Daaronder
Barkala Ridge en Willowlake.

ZOEKEN

Wijnen van deze wijnmaker:
UITVERKOCHT

Pinot Noir 2014 LVS
Wiliowlal<e Vineyard
Oakridge Wines jY...

Shiraz 2013 Over the Shiraz 2014 LVS
Shoulder
Oakridge Vineyard
Oakridge Wines j Yarra Oakridge Wines | Yarra

€-2Sm € 19,95

^4.ë^ € 12,75

€-23-,-ëQ € 19,95

RUUD'S
KEUZE

Chardonnay 2014
LVS Willowlake
Vineyard

Chardonnay 2015
Pinot Meunier 2016
Over the Shoulder
Oakridge Wines i Yarra
Oakridge Wines | Yarra Valley

€...23^0 € 19,95

€-1ë,W € 12,75

€4-&rëO € 15,50

Deze webshop maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken. Bekijk ons cookiebeleid.

SLUITEN
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WIJNEN

ACTIEWIJNEN

OVER COLARIS

ACTUEEL
ZOEKEN

Bourgogne-liefhebbers opgelet: Pinot Noirs en Chardonnays die met onderdoen voor grote
Bourgognes!
Ongekende finesse, precisie en elegantie uit Yarra Valley, Australië.
In maart 2014 trok onze jongste vinoloog Guus Eenders door Australië. Guus kon als
vvijnliefhebber de verleiding uiteraard niet weerstaan om ook een groot aantal wijnbedrijven te
bezoeken. In de prachtige Yarra Valley in het achterland van Melbourne vond hij een winery die
met kop en schouders boven de rest uitstak. Nu had het bedrijf al de nodige onderscheidingen
op zak, en in dat jaar net de prestigieuze Winery of the Year 2012 award gewonnen, maar toch.
We wilden onszelf overtuigen en het bezoek bleek een ware openbaring; zoveel finesse, zoveel
precisie en zoveel elegantie in de wijnen. Dat had Guus niet verwacht!
Na zijn reis hebben we de wijnen gedurende twee jaar nauwgezet gevolgd en vergeleken met
alle andere toonaangevende wijnbedrijven in Yarra en Mornington Peninsula. Maar Oakridge
bleef onze absolute favoriet, In stijl doet deze producent ons inziens niet onder voor Grand Cru
domaines in de Bourgogne, Het is daarom met groot genoegen dat wij Oakndge aan u
voorstellen.

Yarra Valley
De prachtige Yarra Valley ligt maar een half uurtje rijden landinwaarts van Melbourne: een
glooiend landschap, boordevol boomgaarden, wijngaarden en bloemkwekerijen. Het
belangrijkste wijngebied van de staat Victoria ligt beschut in de luwte van de groene Dandenong
Ranges, tussen de steden Gembrook, Kinglake, Wantirna en Mount Gregory.
Net als in de Bourgogne zijn de twee belangrijkste druivenrassen hier chardonnay en pinot noir.
Daarnaast speelt ook syrah een belangrijke ro!. Ze doen het hier zo goed omdat het klimaat hier
namelijk een stuk koeier is ten opzichte van de rest van de Australische wijngebieden. Yarra is
zelfs koeler dan Bordeaux! Milde temperaturen overdag met koele nachten; ideale
omstandigheden voor pinot noir, chardonnay en syrah.
Het oudste én jongste wijngebied Yarra Valley was een van de eerste valleien die werd beplant
met wijnstokken (vanaf 1838), maar na de crisis van de jaren twintig en de phylloxera-ramp
schakelde men in Yarra volledig om naar veeteelt (vooral vanwege de melk). Wijnbouw zou zo
goed als helemaal verdwijnen. Pas in de jaren zestig werden in Yarra opnieuw wijnstokken
aangeplant. Daarom is het zowel een van de oudste als ook jongste wijnregio's van Australië,
Met 4.000 ha is het relatief klein (2% van het totaal). Er wordt jaahijks 2 miljoen liter wijn
geëxporteerd.

Bodem en klimaat
Het klimaat is maritiem en koel met een gemiddelde temperatuur van 19 X. Daarmee zit de
gemiddelde temperatuur tussen die van Bordeaux en Bourgogne in. De meeste regen vatt in de
winter en de lente, terwijl het in de zomer koel en droog is. De wijngaarden bevinden zich tussen
50 en 450 meter boven de zeespiegel, waardoor er verschillende druivenrassen kunnen rijpen.
Elke stijging van 100 meter zorgl voor een temperatuurdaling van bijna 1 graad. Syrah staat
doorgaans op de valleivloer terwijl chardonnay en pinot noir op de koelere hogere wijngaarden
rijpen, Yarra Valley heeft een enorme diversiteit aan bodems, In het midden vinden we zand en
leem afgewisseld met zandsteen. Daarnaast vinden we in de upper en lower Yarra Valley zeer
broze, felgekleurde en goed drainerende rode vulkanische bodem,

Oakridge
Centraal in de vallet ligt de moderne Oakridge winery met een prachtig eigentijdse ontvangst- en
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