
Syrah – Shiraz     wereldwijd 
 
Oorsprong 

 
De juiste oorsprong van deze druif is niet echt bekend. Sommigen denken dat ze afkomstig is uit 
de provincie Shiraz in Perzië, het huidige Iran. Ridder De Sterimberg zou ze naar Frankrijk 
gebracht hebben na zijn terugkeer van de kruistochten. Sinds 1224 leefde Gaspard De 
Sterimberg als kluizenaar op de top rond Tain-L’ Hermitage. 

Andere historische bronnen vermelden dat Romeinse legioenen van Probus ze meebrachten uit 
Syracuse in Sicilië en ze rond de 3de eeuw aangeplant hebben in het noorden van de Rhône-vallei. 
 
Deze druif kent ook verschillende benamingen: 
 

- Serine in Côte-Rôtie. 
- Shiraz in Australië. 
- Kleine syrah ( ook duriff genoemd in Californië en Baja Calfornia in Mexico ). 

- Hermitage. 
- Marsanne noire… 

 

Europa 
 
In Frankrijk heeft deze druif een explosieve groei gekend de laatste decennia: iets minder dan 
1.700 ha eind jaren vijftig en in 2006 was dit opgelopen tot 67.800 ha. Oorspronkelijk werd ze 

alleen in het Noordelijke Rhône gebied gebruikt voor zeer exclusieve en dure wijnen als Côte-
Rôtie en Hermitage ( het aanplantgebied van deze twee kern-appellaties beslaat slechts 290 ha ) 
en de iets mindere maar ook dure Cornas en St-Joseph. De enige betaalbare Franse appellatie 

die werkt met 100% syrah is Crozes-Hermitage. In de Zuidelijke Rhône is het een mengdruif die 
ondersteunend werkt bij het maken van Châteauneuf-du-Pape en Gigondas. Nog in het zuiden 
komt de syrah voor in de Languedoc – Roussillon ( 43.000 ha ), zowel voor AOC’s als Vins de Pays, 
vooral als monocépage. Verder is deze druif ook te vinden in de Côtes de Provence ( 14.600 ha ), 
Coteaux Varois, Coteaux d’ Aix en in Corsica. 
Verder in Europa wordt er ook steeds meer syrah aangeplant in: 

- Italië ( 1.000 ha: Aosta vallei, Toscane, 
Sicilië ) 

- Griekenland ( Macedonië ) 
- Cyprus ( hier kwam de druifluis niet 

voor en wordt ze dus niet geënt ) 
- Zwitserland ( Valais ) 
- Spanje ( Catalonië-Priorat, en nabij 

Murcia in appellatie Jumilla, hier vaak 
gemengd met monastrell. ) 

 

Buiten Europa 
  

De syrah-druif  is buiten Europa terug te vinden 
in: 

- Libanon 
- Marokko 



- Zuid-Afrika ( 10.000 ha ) 

- India 
- Mexico  
- Argentinië ( 12.000 ha ) 
- Chili ( 2.500 ha ) 
- Uruguay 
- Brazilië 
- Nieuw-Zeeland 
- U.S.A.: staat Washington en in Californië ( 6.600 ha )  

- Australië ( 36.000 ha ) 
 
Op wereldvlak behoort de syrah-druif samen met merlot, cabernet-sauvignon, pinot, sauvignon 
blanc en chardonnay tot de 6 meest aangeplante druivensoorten, in 2007 goed voor ongeveer 
140.000 ha. wijngaarden ( vermeld aantal ha bij de landen zijn deze van 2007 ) 
 

Australië 
 
De aanplant van syrah is wereldwijd vrij recent, dit in tegenstelling met Australië, waar deze 
druif al meer dan een eeuw wordt verbouwd. Rode Australische kwaliteitswijnen werden tot 
midden de jaren ’60 gevinifieerd met  de syrah. Sedertdien kende de cabernet-sauvignon een 

expansie en nu worden beide druivensoorten vaak geblend. 
Deze wijnen hebben zoals in Frankrijk verschillende stijlen en  komen voor in: 

- Hunter Valley ( ten noorden van Sidney ) 
- Barossa ( ten noorden van Adelaïde ) 
- Het zuiden van de staat Victoria 

Doordat het ras zo flexibel is wat klimaat en bodem betreft, is deze de laatste 160 jaar 

voortdurend aangeplant in Australië. Shiraz heeft de opmerkelijke capaciteit om de kern van zijn 

karakter te behouden en toch heel veel verschillende gezichten te tonen. 

Penfolds 

 
Oenoloog Max Schubert maakte in 1951 voor het bedrijf Penfolds van de 

shiraz een zeer kwaliteitsvolle wijn onder de naam “ Grange Hermitage “. 
Deze wijn werd op enkele jaren tijd één van de beroemdste wijnen van 
Australië. 
De Fransen konden deze verwijzing naar hun A.O.C.  Hermitage echter niet 
appreciëren en na een gerechtelijke beslissing noemt deze cultwijn van 
Penfolds nu gewoon “ Grange “. Tegenwoordig is deze bekende Grange een 
blend van shiraz met een kleine hoeveelheid cabernet-sauvignon. 
De Grange-wijngaarden met wijnstokken van 60 tot meer dan 80 jaar oud, 

zijn gelegen in Barossa Valley en het rendement bedraagt niet meer dan 25 
hl/ha. De wijn wordt gedeeltelijk bereid in fusten en rijpt in nieuwe 
Amerikaanse eikenvaten gedurende ongeveer 18 maand. Pas na 5 jaar wordt 
hij op de markt gebracht en vertoont een opmerkelijke houdbaarheid. 
 
 

 



 

 
 

Kenmerken 

 
 
Syrah is een druivenras met uitgesproken karakter en een welige groei; de bloei is meestal 

tussen 5 en 15 juni, rijping tussen 10 september en 5 oktober, al naargelang de locatie van 
beplanting ( 8 dagen eerder dan de grenache in het zuiden ). Het ras houdt van een mild klimaat 
zonder al te grote contrasten. 
De druif is diep van kleur, goed bestand tegen oxidatie, rijk aan tannines en  aromatisch 
(aardbei, bosbessen, bramen, chocolade, drop, gerookt spek, kruidnagel, peper, pruimen, rood 
fruit, roos, teer, truffel, wild, zwarte bessen ). 
De Franse en Europese syrah-wijnen  worden meestal gekenmerkt door hun elegantie met vers 
fruit en heel zachte bitterheid, door hun finesse en frisheid. Australische shiraz-wijnen zijn 

vaak rijker en krachtiger met veel rijp tot overrijp fruit, met krachtige tannines en kruiden. 

In Australische shiraz vinden we vaak eucalyptus of munt terug. Daar is de wijn sowieso anders: 

vol, dik, zwoel en rijper, mondvullend en hoger in alcohol. Op Amerikaans eikenvat krijgt 

Australische shiraz iets exotisch en zoets (met kokos en vanille). Dat deze wijnen lang mee 

kunnen, bewijst Penfolds Grange wel. 

 
 

 


