Printemps 2003
De wijnbrief van het najaar 2002 was waarschijnlijk nog naar u onderweg toen 29 october
onze kerngezonde zoon Jules werd geboren. Jules is ondertussen alweer een half jaar oud en
wat je noemt een heerlijke baby. Na zo'n enerverende oogst als die van 2002 hadden we wel
behoefte aan wat positieve energie. Het opruimen na de overstromingen van september heeft
behoorlijk wat tijd gekost. We hadden verwacht dat vooral de laatst aangeplante percelen
veel meer schade zouden hebben geleden maar na een prima winter lopen deze planten weer
goed uit. Op deze percelen zijn afgelopen winter ook de palen gezet en de draden getrokken
om het gewas in zijn groei te kunnen begeleiden. Aan het einde van de winter zijn de planten
bemest met een mengsel van schapenmest, koffie en gefermenteerde cacaodoppen. Deze
winter stond ook voor groot onderhoud van agrarische apparatuur en studies over mogelijke
manieren om uit te breiden. Dit laatste begint wat serieuzere vormen aan te nemen. Als dat
gaat gebeuren denken we een chef de culture nodig te hebben, iemand die de verantwoording
voor het hele teeltgedeelte op zich kan nemen. Maar over dit alles in de volgende wijnbrief
vast meer.
NIEUWE JAARGANGEN
De witte wijnen en de rosé zijn inmiddels gebotteld en de eerste flessen zijn net in Nederland
aangekomen. Le Blanc kreeg tijdens de labellisation (goedkeuring door de INAO, de
overkoepelende wijnorganisatie) 42 van de 48 punten en de Rosé wel 43 van de maximaal 45
punten, de hoogste score van alle rosé wijnen uit de Vaucluse en de Portes de Méditerranée!
Dat geeft de wijnboer weer moed. Inmiddels hebben we een gouden medaille voor de Rosé
2002 in de hoofdstad van de Côtes du Rhône, Avignon, in ontvangst mogen nemen! Deze
rosé is wederom van Mourvèdre gemaakt met een klein beetje Grenache noir. De wijn ruikt
en smaakt naar aardbeien, laurier en vanille en heeft een erg lekkere lange afdronk: echt een
rosé die staat. Dit jaar hebben we 3000 flessen meer gemaakt dan in 2001, omdat we vorig
jaar al aan het einde van de zomer door de voorraad heen waren. We hopen dit jaar niemand
teleur te hoeven stellen.
Le Blanc de Marotte 2002 heeft een heel fijn aroma van witte bloemen, citrusfruit en veel
exotisch fruit en heeft een mooie balans tussen zuur en alcohol, een prima opvolger van Le
Blanc de Marotte 2001.
De Viognier 2001 zal worden opgevolgd door de 2002, een Viognier met alle mooie
kenmerken van een goede Viognier! Ook de Vieille Vigne 2000 is op en dus gaan we over op
de met goud bekroonde (Macon) krachtpatser 2001; persoonlijk vinden wij dit de mooiste
rode wijn die wij tot nu toe hebben gemaakt! Zeer complex, met mooie tannines en een
stevige afdronk. Deze wijn kan zeker nog 6 jaar mee.
De Cuvée Prestige 1999 en de Cuvée Eline 1999 (2 sterren Hachette!) zijn helaas bijna op.
Ze zullen worden opgevolgd door de Cuvée Prestige 2000 en de Cuvée Eline 2000, waarop
weer een nieuwe tekening van onze docher Eline te zien zal zijn.

SMAAKMAKERS
Op maandag 24 maart jl. was een filmploeg van SBS6 bij ons op bezoek om een
minireportage over Marotte te maken met in de hoofdrol.......dat alleen al was een belevenis

op zich. Op zondag 6 april is deze "special" van 1,5 minuut uitgezonden. We hebben erg veel
leuke reacties ontvangen en ook onze -helaas nog steeds niet ge-update- website is inmiddels
ruim 1800 maal bezocht, vermoedelijk naar aanleiding van deze uitzending! Mooie reclame!
EEN MOEILIJKE OOGST
2002 was voor ons, zoals u wellicht al weet, geen gemakkelijk jaar. We hebben alleen de
mooie druiven geoogst en dus 35% van de rode druiven weg moeten gooien! De vinificatie
verliep gelukkig zonder problemen. Ondanks de redelijke kwaliteit hebben we het besluit
genomen om geen Cuvée Eline en Cuvée Prestige 2002 te maken. De algemene kwaliteit van
onze rode wijnen zou volgens ons te matig zijn geworden. Daarom hebben we besloten om
slechts twee rode Cuvées te maken nl.onze Tradition 2002 en onze Cuvée Vieille Vigne
2002. Hierdoor zijn deze wijnen mooi geconcentreerd geworden, ondanks het moeilijke jaar.
Ook bij de witte wijnen hebben we een concessie gedaan door te besluiten geen Roussanne
puur te maken. De totale oogst Roussanne hebben we gebruikt voor onze Le Blanc de
Marotte 2002. Gelukkig hebben we wel een Cuvée Viognier kunnen maken.
NIEUWE PRIJZEN
Zoals ieder jaar hebben we in het begin van het nieuwe jaar onze verkoopprijzen goed
bestudeerd. Wij zijn van mening dat de prijzen verhogen geen goede zaak is. Helaas zijn er
wel de kosten die elk jaar toenemen zoals arbeid, glas, kurk, karton, transport, brandstof,
gewasbeschermingsmiddelen en milieuheffingen. Wij ontkomen hier helaas niet aan.
De "spécialités" Vieille Vigne, Cuvée Eline, Cuvée Prestige, Roussanne en Viognier zullen
sterker in prijs stijgen dan onze "huiswijnen" Tradition, Le Blanc en Le Rosé.
Dit heeft te maken met onder andere vraag en aanbod en een nieuwe positionering van onze
wijnen. Wij zijn overigens nog steeds van mening dat we ook met de nieuwe prijzen een zeer
goede prijs/kwaliteit verhouding bieden. Deze mening wordt ondersteund door vele
prijs/kwaliteit vergelijkende proeverijen met wijnen uit de Rhône die steevast zeer gunstig
uitpakken voor Domaine de Marotte, door de vele medailles en lovende kritieken die we
mogen ontvangen en zeker ook door de positieve reacties van onze klanten.
PRIJZENKAST
De laatste tijd is onze prijzenkast zich mooi aan het vullen.
In 2000, 2001 en 2002 hebben we wijnen gemaakt die meerdere malen in de prijzen zijn
gevallen. Hier volgt een kleine opsomming:
Tradition 2000 : médaille bronze Orange
Le Blanc 2000 : médaille d'argent Paris
Cuvée Eline 2000 : médaille d'argent Orange
Tradition 2001 : médaille d'argent Paris
Vieille Vigne 2001: médaille d'or Macon
Tradition 2002 : médaille bronze Avignon
Le Rosé 2002 : médaille d'or Avignon
In de Guide Hachette van 2003 heeft de Cuvée Eline 1999 twee sterren! en Le Blanc 2001
één ster! Over Le Rosé de Marotte 2001 werd geschreven dat dit een wijn is die het
ontdekken waard is. In het wijnvakblad Perswijn in Nederland behaalden wij met deze rosé 4
van de 5 sterren; in een ander nummer van Perswijn mochten wij in een grote

wittewijnproeverij uit deze streek de tweede en de derde plaats innemen met respectievelijk
de Viognier 2001 en Le Blanc 2001. Op deze behaalde prijzen en op deze kritieken zijn we
best een beetje trots.

