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“Canadese wijnen, geen koud kunstje” 

 

 

 

1. Peller Estates - Ice Cuvee Rosé, 12% alcohol 
 

 
2. Peller Estates -  Sparkling Ice Cuvee, 12% alcohol 

 
 

3. Henry of Pelham  Estate Riesling VQA 2017, 11,5% alcohol. 
 
 

4. Jackson-Triggs Estate  Proprietors' Selection Chardonnay, 12,5% alcohol 
 

 
5. Jackson-Triggs Estate  Grand Reserve Gewürztraminer 2013, 13,5% alcohol 

 
 

6. Jackson-Triggs Estate  Proprietors' Selection Merlot, 12,5% alcohol 
 

 
7. Pillitteri Estates  Riesling icewine 2012 reserve, 11% alcohol 

 
 

8. Pillitteri Estates  Carretto Series Canada Riesling Icewine 2017, 10% alcohol   

  



 

Geschiedenis 

Hoewel Canada als een zeer jong wijnland gezien kan worden, kent men de wijnstok al 200 
jaar. Kleinschalig zijn er Europese druiven-variëteiten van de Vitis vinifera aangeplant en net 
als in de Verenigde Staten liep men tegen dezelfde problemen op. De inheemse 
Amerikaanse druif en hybride-variëteiten verdrongen deze grotendeels.  

De wijnbouw heeft hier pas in de jaren 80 van de vorige eeuw haar echte start gemaakt. In 
tegenstelling tot andere wijnlanden is men hier vrijwel direct tot het maken van 
kwaliteitswijn gekomen. Mondiale kennis van de oenologie was hier debet aan. Ernstige 
druivenziekten heeft men hier min of meer “gemist”, de succesvolle druivenrassen waren 
inmiddels bekend en moderne vinificatie-technieken al ontwikkeld.  

Het beeld dat wij in Europa hebben van Canada is koud en kil, niets is minder waar. 

West-Canada 

In Brits-Columbia worden voornamelijk droge wijnen gemaakt en in mindere mate Icewine. 
Kenmerkend voor deze gebieden zijn de hete, droge zomers met een lage luchtvochtigheid. 
In het zuiden is zelfs al sprake van woestijnvorming. Terwijl in de noordelijke regionen vooral 
witte druiven aangeplant zijn, staan er in het zuiden merendeel blauwe druiven. 

Oost-Canada 

Ontario is het belangrijkste wijnbouwgebied van Canada. 80% van de wijn komt 
hiervandaan. Het ligt het meest zuidelijk van het land en daarmee op gelijke hoogte als 
Frankrijk. Vanwege de polaire invloeden duren de winters hier echter langer waardoor het 
groeiseizoen korter is. Het microklimaat wordt bepaald door de meren Lake Erie en Lake 
Ontario. Deze watermassa’s temperen de polaire winters. Er worden vooral inheemse 
druivenrassen aangeplant. Met name de Vidal blanc-druif en Riesling ten behoeve van 
Icewine. Het groeiseizoen is in de zomermaanden gunstig. In de winter heeft men vaak te 
maken met vrij plotseling opkomende koude poollucht. Vandaar de bevroren druiven 
bedoeld voor Icewine. Op internationale wijnconcoursen worden vaak grote prijzen 
gewonnen.  

 Niagara-peninsula - Dit is het meest noordelijke gebied, tussen de twee grote meren 
in. Met name rondom Niagara-on-the-Lake. Nabij de beroemde watervallen. 

 Lake Erie North Shore - Ligt zuidwestelijker langs de noordrand van het Erie-meer. 
 Pelee Island - Dit eiland ligt in het Erie-meer en is daarmee het meest zuidelijk 

gelegen wijnbouwgebied van Canada. 
 Prince Edward County - 200 kilometer ten oosten van Toronto, aan de noordzijde van 

het Ontariomeer ligt het het meest recent aangewezen herkomstgebied. 

Quebec - In deze Franstalige provincie liggen de twee wijngebieden l’Estrie en Montérégie. 
Naast de Gamay Noir en Riesling-druif worden er ook hybride variëteiten gebruikt.  
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Nova Scotia - Ligt op de 44e breedtegraad. De langs de westkust gelegen Annapolis-valley 
geeft voldoende beschutting om wijnbouw mogelijk te maken. Men verbouwt hier 
voornamelijk hybride druivenrassen. Er komen ook Icewines vandaan.  

 

De kwaliteit van de Canadese wijnen wordt gewaarborgd door de zogenaamde VQA 
(Vintners Quality Alliance). Wijnen met dit predikaat zijn vervaardigd uit 100% in Canada 
verbouwde druiven en voldoen aan zeer strenge kwaliteitseisen. Canada is een van de 
laatste onontdekte wijngebieden. 

De meeste wijn drinken de Candezen zelf. 

De kwaliteit kan vrijwillig worden bepaald, er is geen AOC systeem. Wel is er de Vintners 
Quality Alliance (VQA) die regels opstelt, maar men is niet verplicht del te nemen. De 
Canadian Vintners Association (CVA) is wel bezig met een landelijk systeem. Tot de jaren 
1980 waren de wijnen wat simpel en zoet. De omslag kwam met de 1989 Vidal Icewine van 
Niagara's Inniskillin Estates. Het won in 1991 de Grand Prix d'Honneur in Frankrijk in een 
blinde proeverij met meer dan 4000 van de beste wijnen in de wereld. 

Buiten de landsgrenzen is de Canadese Icewine een vermaard product. Algemeen worden de 
volgende druiven verbouwd, Chardonnay, Riesling en Vidal blanc voor de witte wijnen. Als 
hybride variëteit treft men ook de Seyval Blanc aan. Voor de rode wijnen zijn er: Cabernet 
Franc, Pinot Noir, Merlot, Gamay Noir en Ortega en daarnaast de blauwe hybride Baco Noir. 
De inheemse rassen zijn van de Vitis labrusca en Vitis riparia.  

Herkomstbenaming 

De VQA kent twee categorieën voor kwaliteitswijn.  

Provincial Designation 

In deze categorie staat dat de gebruikte druiven op de VQA-lijst moeten staan en voor 100% 
uit een bepaald omschreven gebied moeten komen. Verder zijn er nog een aantal eisen zoals 
minimaal suikergehalte van de druiven.  
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Viticultural Areas 

In deze categorie wordt er meer nadruk gelegd op de herkomstbenaming. Hier gaat het om 
de volgende gebieden:  

Brits-Columbia  

 Vancouver Island 
 Gulf Islands 
 Fraser Valley 
 Okanagan Valley 
 Similkameen Valley 
 Naramata Bench 

Ontario  

 Niagara Peninsula 
 Lake Erie North Shore 
 Pelee Island 
 Prince Edward County 



 

  



 
Peller Estates produceert al meer dan 50 jaar kwaliteitswijnen in Niagara-on-the-Lake 
Die waardering voor wijn is in vier generaties gegroeid sinds Andrew Peller voor het 
eerst naar Canada kwam.  
Tegenwoordig beschikt het wijnaanbod van Peller Estates over vier collecties: 
Andrew Peller Signature Series, Private Reserve, Family Series en French Cross.  

1. Peller Estates - Ice Cuvee Rosé, 12% alcohol 
De traditionele "methode" wordt gebruikt om deze mousserende wijn te maken met 
een  combinatie van 70% Pinot Noir, 26,5% Chardonnay en 3,5% Gamay Noir. Na 
meer dan 12 maanden op droesem, wordt de wijn versterkt met een 100 ml dosering 
van Vidal Icewine. De smaak van de Icewine, gecombineerd met het heldere 
bessenkarakter van de Gamay Noir, creëert een unieke stijl en finesse in deze droge 
mousserende wijn. In het glas stijgen fijne bellen zachtjes op tegen een delicate roze 
achtergrond. Schone, frisse geuren van abrikozen, wilde frambozen, meloenen en 
Rainier-kers maken plaats voor een romig mondgevoel en elegante mousse met 
smaken van frambozen- en witte perzik. De afdronk is verfrissend met tonen van 
cranberry en witte aalbes. Serveer met jonge, romige kazen, bruschetta, calamares, 
sushi of geroosterde zalm, varkensvlees, kip of kalkoen.  

 
2. Peller Estates -  Sparkling Ice Cuvee, 12% alcohol 

Eén van de meest bekroonde wijnen van het Canadese wijngoed Peller Estate. Deze 
traditionele mousserende wijn is gemaakt met zorgvuldig geselecteerde Chardonnay 
en Pinot Noir druiven. Tijdens het proces is er 1/7 aan van Vidal Icewine toegevoegd. 
Hiermee is het een perfecte 'feestwijn'. Het aroma van abrikoos en rijpe appel, met 
hints van honing, wordt in de afdronk gevolgd door tropische vruchten en een 
verfrissende roze grapefruit-finish. 
 
Serveer deze wijn bij 8 tot 10ºC. Deze mousserende wijn is zeer veelzijdig en kan bij 
veel verschillende gangen worden geserveerd. Bijvoorbeeld bij maaltijden met 
zeevruchten of risotto, bij gerechten met vers fruit of romige kaas. Maar ook 
uitstekend met gekruide Aziatische gerechten.  

  



Henry of Pelham Estate 
We hebben het wijnhuis Henry of Pelham vernoemd naar de zoon van over-over-over-opa, 
Henry, waarvan we denken dat hij een vrij droog gevoel voor humor had, en zichzelf 'Henry 
of Pelham' noemde, na een Britse premier. Hij was nogal de ondernemend en bouwde een 
herberg en exploiteerde een tolweg. Hij fokte schapen en groeide druiven - enkele van de 
eerste die in Canada werden geplant. Het proeflokaal en wijnwinkel bevinden zich in Henry's 
koetshuis. 
 Toen onze ouders in 1984 besloten om de concordantie van Henry en de Niagara-
wijnstokken te vervangen door oude vinifera-druiven, Hittescans bewezen dat men de juiste 
omstandigheden had, en ze verbeterden hun kansen door de heuvels in beeld te brengen en 
drainage te installeren. In die tijd waren ze een van de weinige Niagara-wijnhuizen die 
eersteklas wijnen van onze eigen druiven produceerden. 
 

3. Henry of Pelham  Estate Riesling VQA 2017, 11,5% alcohol. 

Deze robuuste Riesling is het resultaat van een van nature verminderde gewasbelasting per 
wijnstok (dankzij de zware kleigronden van de Short Hills Bench) en 30+ jaar oude 
wijnstokken. 
Winemaker's Notes 
• Gemaakt van druiven geteeld op de oudste Riesling-wijnstokken in de Henry of Pelham-
wijngaarden in de Short Hills Bench (geplant 1984) 
• Opbrengst 35-50 hL / ha) 
• Koud gefermenteerd en gelagerd in roestvrijstalen tanks 

Drink deze wijn bij garnalen, coquilles, mosselen en venusschelpen. Combineer met 
gebraden varkensvlees. 
Geografische aanduiding: VQA Short Hills Bench 
Alcohol: 11,5% 
Suiker: 15,2 (g / L) 
Zuurgraad: 8 (g / L) 

 
 
 
  



Jackson Triggs Estate 

Jackson Triggs  is Canada's meest bekroonde producent en is uitgeroepen tot "Beste 
Canadese Winery" (beste Canandese wijnhuis) een ongekend aantal keer in internationale 
en nationale wedstrijden.  Je kunt trots zijn wanneer je Jackson-Triggs wijnen schenkt, in de 
wetenschap dat, ongeacht de druiven, vintage, of regio, je zal worden beloond met een 
premium wijn die perfect past bij elk moment, groot of klein. 

Geschiedenis van Jackson Triggs 

Jackson-Triggs is afgeleid van onze stichters namen, Allan Jackson en Don Triggs, die het 
wijngoed in 1993 opgericht. Met hun partnerschap begon een niet aflatende toewijding aan 
kwaliteit, waarde en traditie, die we vandaag blijven eren. 
 Jackson Triggs heeft 4 verschillende wijngaarden: 

1. Niagara: Genesteld in 11,5 hectare van het Niagara schiereiland, maakt Niagara 
Estate wijngaard speciale kwaliteit wijnen in deze koele klimaat wijnbouw regio 

2. Delaine Vinegard Delaine wijngaard bevindt zich op amper 100 hectare van kostbare 
vruchtbare land langs de Niagara Parkway, in het hart van het Niagara schiereiland 

3. Jakson Triggs Okanagan Estate In bijna alle richtingen door meren, bergen, 
wijngaarden en woestijn naar het verre zuiden omgeven, dekt de Jackson-Triggs 
Okanagan Estate wijngaard 410 hectare van enkele van de meest ruige schoonheid 
gevonden in Brits-Columbia 

4. Sunrock Vinegard Hoog gelegen op een berghelling in het zuidelijkste deel van de 
zonbeschenen is Okanagan Valley 104 hectare grond. Dit is de SunRock wijngaard. 

 
Jammer genoeg gaat dit Canadese wijnhuis stoppen met exporteren buiten Canada! 

 
4. Jackson-Triggs Estate  Proprietors' Selection Chardonnay, 12,5% alcohol 

Deze Chardonnay is droog en mond vullend met veel body met een neus van rijpe 
appelen en peren. Een toets hout en boter zorgen voor een lange en blijvende 
afdronk. 
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5. Jackson-Triggs Estate  Grand Reserve Gewürztraminer 2013, 13,5% alcohol 

De onmiskenbare rijke geuren van tropische vruchten zoals ananas, mango, lychees en 
kruidige tonen stuiven bij deze wijn moeiteloos uit het glas.  

Vol, lobbig en krachtig van smaak boordevol tropisch fruit, kruiden, bloemen en een licht 
bittertje  

 
 

6. Jackson-Triggs Estate  Proprietors' Selection Merlot, 12,5% alcohol 

De merlot is een full-body wijn met een zekere elegantie. De fluwele textuur is een met het 
boeket van zwarte bessen en kruiden zo typisch voor de Merlot. 

  



 
 

Pillitteri  Estates opgericht in 1993 

Door de jaren heen groeide het familiebedrijf "Gary's Fruit Market" uit tot een interessante 
bestemming voor bezoekers aan Niagara-on-the-Lake. 
In 1988 besloot Gary te experimenteren door een kleine partij Vidal Icewine te maken. De 
Icewine ging later naar een wijncompetitie waar hij een gouden medaille won. Deze 
prestatie stichtte het idee om een wijnmakerij te openen in de nieuwe wijnindustrie van 
Niagara. Tijdens de volgende 5 jaar ondergingen de boerderij en de markt verschillende 
veranderingen om het eigendom in een wijnmakerij om te zetten. Klaar voor zaken, op 5 juni 
1993, opende de wijnmakerij een capaciteit om tot 16.000 flessen te produceren.  
De druiven worden hoofdzakelijk geoogst van de wijngaarden van de familie van iets meer 
dan 100 hectare, beplant met vitis vinifera en Franse hybride druivensoorten. Volgens de 
veeleisende normen van de VQA (Quality Quality Quality Alliance) is de productie gestaag 
toegenomen sinds de opening van de wijnmakerij, en staat momenteel op 100.000 flessen. 
De productiefaciliteiten van het wijnhuis hebben onlangs een grote uitbreiding 
doorgemaakt, hoewel de productiegroei zorgvuldig wordt gecontroleerd om ervoor te 
zorgen dat de hoge kwaliteitsnormen van het gezin worden gehandhaafd.  
De oogst van de Icewine-druiven vindt plaats wanneer de temperatuur -8 ° C of lager is. 
Wanneer ze worden geperst, produceren deze met de hand geplukte, natuurlijk bevroren 
druiven een sap met een intense concentratie van suikers, zuren, aroma's en aroma's. 
De opbrengst is echter veel lager dan die van de meeste wijnen, waarbij tien keer meer 
druiven per fles nodig zijn. De resulterende wijn is rijk aan natuurlijke suiker, arm aan 
alcohol, heeft een verbazingwekkend zuurgraadniveau en is intens zoet en smaakvol. 
Pillitteri Icewine is een unieke smaakervaring met smaken die kunnen variëren van 
honingzoete perzik en abrikoos tot meer tropisch fruit zoals mango's. Pillitteri Estates, is er 
trots op Icewine te produceren volgens de strikte VQA-normen - een erkenning van het 
hoogst haalbare kwaliteitsniveau. Pillitteri Estates Icewine is erkend bij wijncompetities over 
de hele wereld en heeft een aantal van de meest prestigieuze prijzen in de sector gewonnen. 
Icewine - een van 's werelds meest weelderige en gevierde wijnen - is een van de moeilijkste 
en meest uitdagende wijnen. Het extreme weer voor de oogst, de brutale kracht die nodig is 
voor extractie van sap en de rigoureuze fermentatie vormen een volledig contrast met het 
zachte, weelderige, intense, kalmerende gevoel dat de wijn eenmaal in de mond oproept. De 
transformatie van de druiven terwijl ze aan de wijnstok hangen in afwachting van hun 
winteroogstdatum is magisch. Naarmate de druiven langzaam evolueren van een 
eenvoudige groene naar een prachtige gouden kleur, wordt de smaak ook veel 
"goudachtiger", omdat de smaak sterker wordt, de complexiteit toeneemt en de kwaliteit 
escaleert. Het is een proces dat alleen Moeder Natuur op haar eigen speciale manier kan 
volbrengen. 
  



 
 
 

 
7. Pillitteri Estates  Riesling icewine 2012 reserve, 11% alcohol 

Deze veelzijdige icewine uit 2012 heeft een stralend mooie lichte stro kleur, met 
aroma's van meloen, walnoot met een scheutje honing en citroenschil. Uw 
gehemelte wordt overspoeld met ananas, granny smith appel en citrus. een 
excellente riesling icewine van het gerenommeerde wijnhuis Pillitteri Estates.  
 
Deze dessertwijn is mooi in evenwicht dat iedere liefhebber van icewine hem wel 
eens gedronken moet hebben. De druiven zijn geoogst op 36,7 Brix, en deze riesling 
icewine werd zeer zorgvuldig en langzaam gefermenteerd tot 182 g / l restsuiker. 

 
8. Pillitteri Estates  Carretto Series Canada Riesling Icewine 2017, 10% alcohol   

Icewine omvat fantastische aroma's van bloemige noten, honing, gekonfijte 
sinaasappelschil, perzik en abrikoos. U vindt intense aroma's van ananas, lychee en 
honing in uw gehemelte, evenals een weelderige textuur, evenwichtige zuurgraad en 
lange afdronk. 


