Languedoc
Mas de Janiny
Rosé Pamplemousse « Le Temps des Fruits »
Einde jaren ‘8o namen Thierry en Pascal het
familiebedrijf in handen en schakelden onmiddellijk
over op Bio.
De wijngaard is 95 Hectare groot. De grond is
gedomineerd door kalk.
Het klimaat is Mediterraan met veel zon en voldoende
vochtigheid, meegebracht door de nabije Middellandse
zee..
Rosé Pamplemousse is in Frankrijk momenteel een rage. Een fris fruitige
aperitiefwijn gemaakt met een goede kwaliteit rosé wijn en versterkt met
aroma’s van bio pompelmoes. Bovendien met een laag alcoholgehalte van
slechts 8° vol.
Gemaakt met de druiven: Grenache blanc, Sauvignon, Vermentino
en aroma's van pompelmoes ontdekt men in neus en mond een explosie
van fruit met duidelijke toetsen van natuurlijke rode bio pompelmoes. Vrij
zoet in de mond met de frisse smaak van pompelmoes. Koud geschonken
(8°C) leent deze wijn zich vooral als zeer aangenaam aperitief en bij
fruitcocktails.

Spanje
Valdepenas, Tierra de Castilla DOC
Bodega Mureda, Melibea
Bodegas Mureda is gelegen in een natuurgebied met een rijke inheemse
flora en fauna.
Zij hebben altijd een grote bezorgdheid getoond voor het milieu. Het
enorme domein strekt zich uit over meer dan 9000 Hectare en bevat
velden, rivieren, valleien en bergen. De gevarieerde Iberische fauna en
flora is van onschatbare waarde voor liefhebbers van verschillende
soorten, sommige bedreigde.
Op het domein staan historische gebouwen, enkele meer dan 500 jaar oud
(het huis van de Mureda) perfect geïntegreerd in het milieu, gemaakt met
behulp van inheemse bouwmaterialen: modder, steen, stro, hout.
Op 1000 Hectare wijngaarden produceren zij zowat 800000 liter wijn. Dan
zijn er nog 2000 Hectare met olijfbomen en 2500 Hectare graanvelden.
Mureda Melibea blanco:
Druiven: 100% Chardonnay** Intense tropisch fruit aroma's (ananas,
mango en citrus), fris fruitige mond, lichte gemakkelijke wijn die pas bij
alle vis, pasta’s en rijstgelrechten op 8 à 10 °C
Spaanse wijngids GUIA Peñin 5 sterren 91/100
Melibea tinto
Druiven: 100% Cabernet Sauvignon**Uitbundig rood fruit (kersen,
aardbeien) , Zacht en elegant fruitig pallet. lichte gemakkelijke wijn.
Past bij zowel rood als wit vlees, zachte kazen en pasta's. Drinken op 14 à
16°C. GOUDEN MEDAILLE "China Wine Awards.
BRONZEN MEDAILLE "Chalence Best Spanish wines".

Frankrijk
Côtes du Rhône AOC, wit
Domaine Montmartel.
Is gelegen in de Drôme Provençale met in de verte het zicht op de Mont
Ventoux.
Montmartel is een familiaal domein van 90 ha gelegen in het dorpje
Tulette in de Zuidelijke Rhône. De wijngaarden werden nooit bewerkt met
chemische bestrijdingsmiddelen wat een terroir van een grote puurheid
garandeert. De wijnen van Montmartel scoren jaar na jaar hoge nota's
terwijl de prijzen méér dan gematigd blijven.
Druiven : 75% Viognier, 13% Roussanne 12% Clairette** De Viognier
garandeert een aromatische wijn, soepel en goed gestructureerd.
Het fruit domineert. De aangename aciditeit maakt er een harmonische en
fris vlot drinkende wijn van. Perfect met alle voorgerechten, vis, wit vlees,
kaas en natuurlijk als aperitief.Een zeer goede witte (betaalbare) Côte du
Rhône is zeldzaam en moeilijk te vinden maar deze is een echte
ontdekking!
GOUDEN MEDAILLE "Concours Millésime bio 2013"

Frankrijk
Languedoc, VDP Côtes de Thongue
Domaine de Bassac, Cuvée Je t'aime
Is gelegen in Puissalicon, een klein dorpje in de Languedoc, niet ver van
Béziers, Domaine BASSAC Is een familiaal bedrijf sedert meerdere
generaties.
De wijngaarden liggen rond Puissalicon over 80 hectares en op zeer
diverse gronden, die de karakteristieken van de wijnen bepalen. Elke
grondsoort heeft immers zijn eigen particulariteiten en dit gekoppeld aan
de invloed van de ligging ten overstaan van de zon wordt de gebruikte
druivensoort hieraan aangepast.
De wijnkelder is gelegen in het centrum van Puissalicon. Die is gespreid
over meerdere oude gebouwen over de hele lengte van de hoofdstraat van
het dorpje. Als men daar wandelt heeft men de indruk dat het hele dorp
feitelijk in handen is van de familie Delhon.
Afhankelijk van de gebruikte druivensoorten biedt Bassac een grote
variëteit aan diverse soorten wijnen. Alles, van de grond en de druif tot in
de fles gebeurt in eigen beheer.
Druiven: een originele assemblage van Grenache (40%), de Cabernet
Franc (40%), et de Syrah (20%). De neus heeft intense toetsen van
gekneusd rood fruit met delicate aroma’s van crème brulée. Fruitige
toetsen worden mooi verlengd in de mond met toetsen van geroosterde
amandel.
Lichte kruidigheid in de finale met een prima lengte. Een aanrader!

