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Nieuwe, lokaal ontwikkelde druivenrassen brachten de wijnindustrie van  

Minnesota in korte tijd tot bloei. Een mirakel, want de zomers zijn er snoeiwarm  

en droog, en de winters onvoorstelbaar koud. Hubrecht Duijker ging in deze 

noordelijke Amerikaanse staat op ontdekkingsreis.
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kwik kan dalen tot -37 °C, en soms zelfs tot -41. Geen van de 

door Georg geplante rassen was tegen deze vrieskou bestand. 

Dus moesten alle – daartoe bewust al laag geleide – druiven-

twijgen voor het begin van de winter met aarde worden bedekt. 

“Dat hebben we twee jaar volgehouden.” 

Universitaire rassen

Daarna werd stapsgewijs overgeschakeld 

op druivenrassen die extreme kou wél kunnen 

overleven. Deze hardy varietals – waarmee te-

genwoordig twee derde van Minnesota’s circa 

800 hectare is beplant – zijn te danken aan de 

staatsuniversiteit, die daartoe al in 1978 een 

programma initieerde. De University of Min-

nesota beschikt over een proefakker waar zo’n 

12.000 stokken staan. Het allereerste aanbevo-

len resistente ras was frontenac. Dit werd in 

1996 gelanceerd en is inmiddels het meest ver-

breide. Ook Morgan Creek schakelde deels 

over op frontenac. 

Hetzelfde deed Alexis Bailly, het bedrijf in Hastings (Hia-

watha Valley) waarmee Minnesota’s wijnindustrie in 1973 be-

gon. Eigenaresse Nan Bailly (dochter van de stichter) laat in 

haar kleine kelder enthousiast de Frontenac 2011 proeven; 

“waarschijnlijk onze beste ooit”. De wijn kreeg een korte vat-

rust van twee maanden, heeft daarom ook wat vanille in zijn 

smaak, en biedt verder een prettige, soepele smaak met sub-

tiele schakeringen van bessen, zwarte vruchtjes, wat laurier en 

de voor frontenac kenmerkende frisheid. Behalve een hoog sui-

kergehalte hebben frontenacdruiven namelijk een aanzienlijke 

zuurgraad. Om die wat terug te brengen, krijgt de wijn op nog-

al wat bedrijven een koude behandeling, door hem enige tijd 

onder vriespunt te brengen. Nan Bailly wil nog wel kwijt dat 

frontenac niet is opgewassen tegen buitengewoon strenge win-

ters: “We hebben in de loop der jaren helaas flink wat stokken 

verloren.” 

Om een uur of halfzeven, het is een warme zomeravond, 

zitten we op een patio met uitzicht over een glooiend 

gazon, een imposante eik, een bruinrode schuur en 

daarachter een kleine, hellende wijngaard. Alleen fluitende vo-

gels verstoren de rust. Op tafel staan mandjes met zelfgebak-

ken brood en schalen met kleine pizza’s uit de eigen steenoven. 

Er zijn ook wijnen, heerlijke wijnen. Een sappige, door peer en 

mild citrusfruit getypeerde witte Seyval 2011 en de minstens 

zo lekkere, enigszins op een Pinot Noir lijkende Colure 2011, 

gemaakt van een regionaal ontwikkeld druivenras (dat straks 

aan de orde komt). De locatie? Niet Toscane, noch Zuid-Frank-

rijk of Stellenbosch, maar Minnesota, een dunbevolkte staat in 

het noorden van Amerika. We zijn te gast op het wijngoed Mor-

gan Creek Vineyards, enkele kilometers buiten het aardige, 

welvarende stadje New Ulm, centraal in de staat. New Ulm is 

overigens vooral bekend om zijn bier, van het familiebedrijf 

Schell.

Amerika’s top

Eenmaal de keldertrap op, blijkt het bij Alexis Bailly een 

drukte van belang te zijn. Het is zondagmiddag; buiten zitten 

tientallen mensen te picknicken, er speelt een band, en in het 

met veel hout ingerichte proeflokaal is het wachten op je beurt. 

Dat geduld wordt echter beloond. Want in het glas vloeit een 

wijn die enkele oogstjaren terug tot beste rode van Noord- en 

Latijns-Amerika werd uitgeroepen: de Voyageur 2009. Daarin 

werden behalve frontenac ook de hybriden ma-

rechal foch en léon millot verwerkt. In de mond 

komt een zachte, toastige wijn, voorzien van 

kruidig hout en rijp besfruit. Heel verleidelijk 

én een overtuigend bewijs dat ook van kruisin-

gen fraaie wijnen kunnen worden gemaakt. Ter 

plekke kost een fles 21,99 dollar en bij Surdyk’s, 

een wijn- en kaaszaak in Minneapolis met een 

onvoorstelbaar rijk assortiment, zagen we hem 

voor 24 dollar op het schap, terwijl aan de over-

kant van de Mississippi (die in Minnesota ont-

springt) het leuke restaurant Spoonriver hem 

voor slechts 29 dollar aanbiedt. Eigenlijk geen 

geld voor deze topwijn uit Minnesota.

Marquette:  gematigde zuren

Als ‘een neef van frontenac en een kleinzoon van pinot noir’, 

zo beschrijft de University of Minnosota de in 2006 gelanceerde 

druif marquette. In tegenstelling tot de frontenac bezit hij ge-

matigde zuren. De eerste wijnbouwer om deze variëteit te plan-

ten, was Georg Marti van Morgan Creek Vineyards. Zijn eerder 

beschreven Colure werd ervan vervaardigd. Georg, die in zijn 

biercarrière actief lid was van een amateurwijnmakersclub, 

vertelt dat “marquette als voordeel heeft dat hij vroeg rijpt:  

we kunnen hem eind augustus, begin september al plukken”. 

Morgan Creeks jonge aanplant bestaat daarom voornamelijk 

uit deze druif. 
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  Wijnbouw in Minnesota
‘Het aantal uren werk 
   is onvoorstelbaar’

Aarde tegen vorst

Toevallig heeft onze gastheer, Georg Marti, jarenlang voor 

deze brouwer gewerkt, onder andere als marketeer, stichter van 

een museum en organisator van evenementen. Georg (spreek 

uit als het Engelse ‘George’) is bovendien aan de Schells ver-

want. Maar hij koos ervoor om in 1993 samen met zijn vrouw 

Paula een wijndomein te beginnen, op zanderig, goed geëxpo-

seerd terrein, met daaronder een laag klei. “Er waren toen drie 

wineries en vijf wijngaarden in Minnesota”, vertelt Georg. 

“Onze industrie begon met een handvol crazy people die veel 

extra werk wilden verrichten.” 

De aanvankelijke aanplant van tweehonderd stokken be-

stond enerzijds uit chardonnay, pinot gris, scheurebe, merlot en 

andere Europese variëteiten, anderzijds uit hybriden, waaron-

der de st. pepin, een van de ruim twintig rassen die druivente-

ler Elmer Swenson (in 2004 overleden) eigenhandig ontwik-

kelde. Maar ja, behalve hete, droge zomers kent Minnesota ook 

onvoorstelbaar koude winters. Waarin, zoals vorig jaar, het 

‘Onze industrie 

begon met  

een handvol 

crazy people’

Wijnmaker John FalconerGeorg Marti van  

Morgan Creek Vineyards

Mike en Katie Dickerman van Woodland HillNan BaillySculptuur in Minneapolis met de naam  

Spoonbridge and Cherry

Het proeflokaal van Cannon RiverPicknick op het domein Alexis Bailly
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Bij Woodland Hill Winery in Delano ontdekken we nog een 

mooie marquettewijn, Vinny’s Red 2010. Deze werd achttien 

maanden op vat gelegd en trakteert op prettig veel fruit, een 

zachte frisheid, milde vanille en rokerig hout. “Het is de beste 

wijn die we produceren”, stelt eigenaar Mike Dickerman, wat 

bij de vervolgproeverij ook blijkt. Mike, die net als Georg Mar-

ti nog altijd een fulltime baan elders heeft om zijn wijnbedrijf 

te financieren, startte de wijngaard in 2005, samen met echtge-

note Katie. Met het in 2008 geopende ontvangstlokaal, dat bui-

ten zitjes heeft, wilde Katie ‘een Toscaans gevoel’ creëren. Dat 

wordt nog versterkt dankzij een bar waar bezoekers veertien 

soorten olijfolie en balsamicoazijn kunnen keuren.

Dieet voor druiven

Voordat hij ging planten deed Mike, die opgroeide in een boe-

rengezin, veel onderzoek naar locaties. Dicht bij Delano, even 

westelijk van Minneapolis, vond hij uiteindelijk een geschikt  

maïsveld, met 1 meter zwarte aarde en daaronder klei. Variëteiten 

koos hij door veel druiven te proeven. “Dat leek me de beste ma-

nier en een goede gok.” Zodoende selecteerde hij niet alleen uni-

versiteitsrassen, maar ook enkele rassen van Swenson die “verder 

niemand gebruikt en die zelfs geen naam hebben, alleen een num-

mer”. Bijzonder is verder dat  de druivenstokken op Woodland 

Hill een hoog kalk- en kaliumnitraatdieet krijgen, via een spray 

op hun bladeren. Tijdens het groeiseizoen gebeurt dit wekelijks, 

soms samen met antirottingsmiddelen. Daarnaast gebruikt Mike 

voor de bodem eigen compost en blijven herbiciden achterwege. 

Hij bouwde zelf een gecentraliseerd koelsysteem voor zijn roest-

vrijstalen gistingstanks; voor de vaten selecteerde hij vijf soorten 

eikenhout. Zijn eerste oogst herinnert hij zich nog goed, “vanwege 

de vele slapeloze nachten”. En wat het werk betreft stelt hij nuch-

ter “dat de hoeveelheid uren onvoorstelbaar is”.

Winterhard

De universiteit bracht ook winterharde witte variëteiten 

uit: de recent gelanceerde frontenac blanc (“een uitstekende 

toevoeging”, aldus Georg Marti), de veelzijdige frontenac gris, 

die zowel voor droge, halfdroge als zoete wijnen kan worden 

aangewend en la crescent, die vooral geschikt is voor zoetere 

wijnen. Samen met riesling van elders wordt deze laatste druif 

gebruikt voor de aantrekkelijke, Rieslingachtige, halfdroge 

Zeitgeist van Morgan Creek. 

La crescent treffen we tevens aan in een leuke wijn van de 

Cannon River Winery, midden in het stille dorp Cannon Falls, ten 

zuidoosten van de hoofdstad Saint Paul. Het betreft de West 7th 

White die in zijn smaak mild wit fruit, van peer vooral, combi-

neert met een spatje citrus en wat notigheid. Voor deze composi-

tie kozen eigenaren John en Maureen Maloney, die hun winery in 

2004 stichtten, behalve la crescent ook alpenglow (van Swenson), 

aangevuld met een kwart chardonnay (uit een andere staat).  

Rijke ‘port’

Minnesota’s markantste wijnproducent is ongetwijfeld 

John Falconer, grijs bebaard, fors van postuur, met blozende 

wangen en ontspannen gekleed. In heuvels bij het rivierdorp 

Red Wing, zuidoostelijk in de staat, legde hij veertien jaar gele-

den een wijngaard aan. Later kwam daar een proeflokaal bij, 

compleet met grote patio en een steenoven. Zijn assortiment 

bestaat uit achttien verschillende wijnen, “waarvoor we dertien 

soorten gist gebruiken”. Johns specialiteit is ‘port’. Daaraan 

wordt wel suiker toegevoegd, maar geen alcohol. De vergisting 

duurt twee tot zes maanden. De beste, rijkste aldus verkregen 

wijn is de 3572, bruinrood, niet overdreven zoet, krachtig en 

behoorlijk rijp. “Je komt er onze winters prettig mee door”, 

grijnst John. We geloven hem op zijn woord.

www.hubrechtduijker.com

Minnesota

In cijfers 

- Oppervlak: 5,4 keer Nederland, met ruim 10.000 meren te 

midden van uitgestrekte bossen

- Inwoners: bijna 6 miljoen; waarvan twee derde in en rond 

de zustersteden Minneapolis en Saint Paul 

- Oppervlak wijngaarden: circa 800  ha

- Aantal wijnbedrijven: 46 (meestal minder dan 5 jaar oud)

Slapen

- Bingham Hall, B&B in New Ulm, www.bingham-hall.com

- Aloft, designhotel in Minneapolis, via www.starwoodhotels.com 

Eten

- Falconer Vineyards in Red Wing (lunch), 

 www.falconervineyards.com

- Morgan Creek Vineyards in New Ulm (brunch & diner in 

het weekend), www.morgancreekvineyards.com

- Napa Valley Grille in Bloomington (lunch & diner), 

 www.nappavalleygrille.com

- Sanctuary in Minneapolis (diner), sanctuaryminneapolis.com

- Spoonriver in Minneapolis (lunch & diner), spoonriver.com

Zie voor algemene toeristische informatie 

 www.exploreminnesota.com.


