Cépage?
aika odottamatonta tietoa Ranskasta..

FranceAgriMer -insituutti julkaisi vastikään Ipsos-tutkimuslaitoksella teettämänsä tutkimuksen, jossa
kartoitettiin ranskalaisten viinitietoutta. Kyseltiin rypälelajikkeista, ranskaksi cépage. Ja mikäs oli
kysellessä, ovathan Cabernet Sauvignon ja Merlot kaksi suosituinta rypälettä koko maailmassa.

57% vastanneista kertoi tuntevansa lajikkeita, mutta kun vastaajia pyydettiin mainitsemaan nimeltä
rypälelajeja, vain 35% eli yksi kolmesta vastaajasta pystyi siihen! Muille vaikkapa merlot, malbec,
syrah tai cabernet sauvignon eivät tulleet mieleen tai eivät sanoneet mitään.

Viini-instituutin tutkijat mainitsevat selityksenä viinimaassa vallitsevaan tietämättömyyteen, että
Ranskassa puhutaan viineistä enemmän sen alueen perusteella mistä ne tulevat. Pullojen etikettejä
hallitsevat alueet - terroir - eivät rypäleet. Se että viini on peräisin Saint-Emilionin alueelta on
olennainen tieto viinin ostajalle/juojalle, ei se että viinin hallitseva cépage on merlot. Pullon etiketissä
ei välttämättä mainita sanallakaan viinirypälettä tai -rypäleitä, mistä viini on tehty.

FranceAgriMer'illa on tietoa myös viinin kulutuksesta sinänsä. Viinin kulutus laskee; viiniä käyttää
nyt säännöllisesti noin 16% väestöstä, kun luku vuonna 1980 oli 51%. Kotona, tavallisen aterian
ruokajuomana viini on vain 16% kodeista, mutta vieraiden tullessa aterioimaan luku nousee 58
prosenttiin.
Ranskan väestö jakaantuu viininkulutuksen suhteen kolmeen osaan:
16% kuluttaa siis säännöllisesti, vanhemmat ikäluokat enemmän kuin nuoremmat
51% juo viiniä silloin tällöin
33% ei juo viiniä ollenkaan (oli 38% vuonna 2010!)
Henkeä kohti laskettu viininkulutus oli Ranskassa kolme vuotta sitten 44,2 litraa, Suomessa 4,5
litraa. Sataprosenttiseksi alkoholiksi muutettuna kuva muuttuu niin, että Ranska ja Suomi kuluttavat
absoluuttista alkoholia lähes yhtä paljon. Henkeä kohti laskettuna Ranskassa juotiin 12,7 litraa,
Suomessa 12,2 litraa, Euroopan keskiarvon ollessa 12,5 litraa. Suomessa promillet tulivat kaikesta
muusta kuin viinistä.
Loppuun vielä joukko tunnetuimpia cépage-lajikkeita:

CÉPAGE - punainen
cabernet sauvignon
merlot
pinot noir
gamay
malbec
syrah
cabernet franc
carmenère
mourvèdre

CÉPAGE - valkoinen
chardonnay
sauvignon blanc
chenin
viognier
colombard
grenache (blanc)
marsanne
muscat
pinot gris
roussanne

CÉPAGE - rosé
grenache (noir)
merlot
malbec
cinsault
cabernet franc
négrette
nielluccio
petit verdot
pinot gris

