
 
 
 
 

JARDIN DES VIGNES RARES DE CICERON CEPAGE 

MARSELAN 
IGP PAYS D'AUDE 
 
Producent: Claude Vialade, Château Cicéron. 
 
Geschiedenis: Jardin des Vignes Rares is een experimentele wijngaard, 
ontworpen voor een waterbesparende wijnbouw, die rekening houdt met 
de opwarming van de aarde en deel uitmaakt van een duurzame 
economie. 
De Marselan maakt deel uit van de collectie van de 5 "atypische" 
druivensoorten die aanwezig zijn op de akkers van Château Cicéron: 
Cabernet Franc, Albarino, Grenache Noir, Verdejo, Albariño, elk met 
klonale selectie en enting aangepast aan de bodem. 
Begin van het project: 2009 - Plantages verspreid tussen 2011 en 2013 
 
Geografie: De wijngaard is gelegen in de hoge terrassen van Corbières bij 
de stad Ribaute. Het heeft een mediterraan klimaat, waar de hitte van de 
dag wordt gevolgd door een nachtelijke frisheid door de gemiddelde 
hoogte. Dit bevordert de aromatische ontwikkeling van de druiven tijdens 
het rijpen, waardoor een reeks geconcentreerde wijnen kunnen worden 
ontwikkeld, waarbij de balans met de zuurgraad blijft behouden.  
 
Kleur en Smaak: De kleur is intens met paarse tinten.  
De kleur is intens met paarse reflecties en de neus is krachtig, met 
aantekeningen van rode vruchten en zwarte jam. 
De smaak is soepel en de tannines zacht met goede aromatische intensiteit. 
Perfect in combinatie met gegrild vlees en kaas. 
 

Wijngaard: De grootste zorg wordt besteed aan de wijngaard en de gezondheid van de 
druiven. 
De rode wijn bestaat uit Marselan. 
De Marselan is een Métis (of kruising) van de Cabernet- en Grenache Noir-rassen met twee 
eigenschappen: 
- een korte bladcyclus (optimale rijping)  
- zachte tannines. 
 
Wijnbouw: In thermostatisch geregelde roestvrijstalen vaten worden de fermentaties 
gestart bij 28 ° C en vervolgens 10 dagen tot 25 ° C. 
De wijnen zijn erg vol met fijne fruitige tonen.  
De wijn is deels verkregen in roestvrijstalen tanks, anderzijds in vaten door malolactische 
gisting. 
 


