Wijn met een verhaal
Spanje, La Mancha, Tierra de Castilia
Dominio de Punctum, Lobetia, Finca Fabian
In het centrum van Cuenca
(Centraal Spanje), in het dorp Las
Pedroñeras op een hoogte van 800
meter liggen de wijngaarden van
Dominio de Punctum, een
familiebedrijf met 270 ha eigendom,
waarvan 110 ha wijngaarden.
De hoogte en de grond van zand
met leem en kalksteen maaken
hiervan een optimale plaats om wijn te verbouwen.
Uitsluitend druiven van eigen teelt worden gebruikt. Heel het verder
vinificatie- en botteling proces gebeurt in eigen beheer. Hiermee kunnen
ze hun eigen stempel, karakteristieken en persoonlijkheid aan de wijn
meegeven. Overigens passen zij ook enkele van de biodynamische
methodes toe o.a. verstuiving van homeopathische bereidingen in de
wijngaard en rekening houden met de stand van maan en hemellichamen
voor het uitvoeren van de werkzaamheden in de wijngaard en bij de
vinificatie.
Ook de algemene aanpak staat in het teken van de bescherming van de
natuurlijke middelen. Zo hebben zij hun eigen waterzuiveringsstation
voor het herwinnen van gezuiverd afvalwater en de opvang van
regenwater.

Kortom, ecologie, duurzaamheid en natuurbehoud staan
hier hoog in het vaandel geschreven.

Proef het verhaal
Spanje, La Mancha, Tierra de Castilia
Dominio de Punctum, Lobetia, Finca Fabian

Druiven:
Druiven:
Viognier,
Tempranillo,
Chardonnay
Petit Verdot **
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Wijn met een verhaal
Frankrijk, Languedoc, Marghal de Bassac
Domaine Bassac, Marghal de Bassac

Het middeleeuws dorpje Puissalicon ligt op 15 Km van
Béziers in de vallei van het « Lac de Thongue”
Men vindt er een feodaal kasteel en een kerkje uit de 12de eeuw.
Het familiebedrijf Domaine de Bassac maakt reeds sedert
vele generaties wijn op een oppervlakte van 80 Ha. met
zeer diverse grondsoorten. In functie van de grond en van
de zonnelichtinval worden zeer verschillende wijnen
gemaakt, aangepast aan de aard van grond en
ondergrond.

Proef het verhaal
Frankrijk, Languedoc, Marghal de Bassac
Domaine Bassac, Marghal de Bassac

Margalh de Bassac blanc
Druiven:
Chardonnay, Sauvignon,
Grenache blanc
Fruitig, fris in neus en mond
(meloen, abrikoos, citrus).
Aangenaam fruitig met frisse
zuren.

Vlotte wijn als aperitief, bij
voorgerechten en vis

Wijn met een verhaal
Frankrijk, Cotes de Duras
Domaine de la Belle, La cuvée des Belles

Het domein is 10 ha groot, 7 ha daarvan bestaat uit 40-jaar
oude wijnranken. Het is een Côtes de Duras (een van de
oudste appelations controlés van Frankrijk, maar toch een
relatief onbekende regio tussen de Bordeaux en de
Bergeracstreek (in concreto 70 km ten oosten van
Bordeaux). Ze werken dan ook met druiven, die je ook in
de Bordeauxstreek vindt. In het geval van de witte is dat
Sauvignon (30 %) en Semillon (70%). De eerste geeft wat
frisse aroma’s en wat zuurte, maar het overwicht van de
Semillon, die vooral voor zachte fruitige smaken
(abrikoos en perzik) zorgt, maakt het al bij al één behoorlijk
zachte wijn (ook geschikt als terrasjeswijn). Dit in
tegenstelling tot de witte Bordeauxwijnen, die vaak
behoorlijk zurig kunnen zijn

Proef het verhaal
Frankrijk, Cotes de Duras
Domaine de la Belle, La cuvée des Belles
Druiven : 30 % Sauvignon, 70 % Sémillon
Fruitig aromatisch met abrikoos, mango en
perzik, tikje citrus ; volle en rijke smaak.
Aperitief en gebakken vis.

LE GUIDE GAULT MILLAU
Classement meilleurs vins de France
Côtes de Duras: Domaine de la Belle
La cuvée des Belles (Sauvignon 60% Sémillon 40%)

Nous avons voulu conjuguer la délicate finesse du Sémillon avec la puissance
aromatique du Sauvignon. Le mariage est très réussi.
Nos sols (boulbènes) permettent une magnifique expression du Sauvignon blanc.
La réussite d’un vin à base de Sauvignon passe par le ramassage de baies pas trop
mûres et une vinification en maîtrisant les températures afin d’exprimer l’arôme
variétal de ce cépage.
Nos vieilles vignes de Sémillon apportent le gras et la finesse nécessaires à
l’équilibre d’un blanc sec.
Son fruité et son intensité permettent de l’apprécier soit à l’apéritif, soit en
accompagnement pour vos plats de poisson cuisiné.

Wijn met een verhaal
SPANJE, Castilla y Leon, Rueda
Sitios de Bodega Menade Sauvignon
De genieën achter deze wijn zijn drie
jonge familieleden: Ricardo, Marco en
Alejandra Sanz. In 2005 richtten zij
samen “Sitios de Bodega” op vanuit
de familiale geschiedenis van wijnteelt
in Rueda, die in 1870 begon.
In 2007 werd het bedrijf van 55ha de eerste gecertificeerde
biologische wijnbouwer in de D.O. Rueda. Momenteel is
Sitios de Bodega zelfs de grootste biologische wijnbouwer
van Castilla y Leon.
De familie Sanz, nu aan haar zesde generatie wijnbouwers
toe, is met de ommekeer naar biologische teelt de weg van
de verantwoorde moderniteit ingeslagen. De
onafhankelijke inspanningen leidden er sinds 2005 toe dat
momenteel 70% van de productie geëxporteerd wordt naar
onder meer de U.K, Amerika, Australië, Duitsland en
Zwitserland.

Proef het verhaal
SPANJE, Castilla y Leon, Rueda
Sitios de Bodega Menade Sauvignon

De Sauvignon druif geeft
prachtige wijnen in deze
bergachtige streek met frisse
nachten, waardoor Sauvignon
druiven hun fris, pittig en toch
aromatisch fruitig karakter
meekrijgen.

Druiven: 100% Sauvignon
In de neus ruim aromatisch met impressies van tropisch
fruit, citrusvruchten. In de mond ruim en vol met een
explosie van rijpe vruchten.
Een superlekker frisse verfijnde wijn, zeer harmonisch die
schitterend is als aperitief en bij alle vis, schaaldieren, kip
en kalfsvlees.
Een aanrader!!

Wijn met een verhaal
Frankrijk, Corbieres
Domaine Montmija, Grand vin Signé
Claude Vialade is een grote dame in de
wijnwereld. Als kind reeds vergezelde ze
haar vader in de wijngaard en in de
kelders. Wijn maken zat haar in de genen.
In 1995 richtte ze haar eigen firma
Château Saint Auriol op als “négociantvinificateur” gespecialiseerd in de wijnen
van Zuid Frankrijk. De eigen wijnen
worden gemaakt in 4 domeinen, waarvan 2 biologisch.
Momenteel verzet haar firma reeds 9 miljoen flessen per
jaar en dit over de hele wereld.
Het voornaamste domein dat volledig biologisch werkt is
“Domaine Montmija” Haar vader die een fanatieke
aanhanger was van de biologische wijnbouw teelde hier
tientallen jaren geleden reeds wijndruiven.
Onder de naam Montmija worden meerdere gemakkelijke
drinkende wijnen op de markt gebracht, maar de “Grand
Crû signé” is het paradepaardje.
Het is een eerder stevige wijn.

Proef het verhaal
Frankrijk, Corbieres
Domaine Montmija, Grand cru Signé

Druiven: Syrah, Carignan, Mourvèdre,
Grenache
Rood fruit, tijm en basilicum in de neus;
harmonieus, vlot maar vrij tanninerijk met
kruidentoets,
stevige zuiderse wijn
Drinken bij rood vlees, licht wild en
gevogelte en oude kazen.

Wijn met een verhaal
Frankrijk, Loire, Touraine Mesland AOC
Clos Château Gaillard « demeter »
De familie van Vincent Girault
zit reeds sinds 1854 in de
wijnbouw.
In 1992 koos hij voor de
biodynamische wijnbouw met
controle door het keurmerk
“Demeter”(wereldwijd het
strengste controleorganisme voor de biodynamische
landbouw)

Clos Château Gaillard is gelegen in de Loire, tussen
Amboise en Blois, in het hart van de AOC TOURAINEMESLAND met 30 Ha wijngaarden. De grond is
samengesteld uit klei met silex en kalk. De opbrengst ligt
op 60Hl/Ha.
De klassieke druiven zijn voor wit de Chardonnay en de
Chenin en voor rood de zwarte Gamay, de Cabernet Franc
en de Cot (= Malbec). De oogst is volledig manueel en de
gisting gebeurt uitsluitend met de eigen natuurlijke gisten.

Proef het verhaal
Frankrijk, Loire, Touraine Mesland AOC
Clos Château Gaillard « demeter »
Druiven:
40% Côt Noir (Malbec),
35% Cabernet Franc,
25% Gamay Noir

In de neus rood fruit, de mond biedt verfijnde tannine
waardoor deze wijn nog jaren aan kwaliteit zal groeien
(5 à 6 jaar) maar kan nu al gedronken worden.
Bij gegrild vlees en alle kazen.

Wijn met een verhaal
Frankrijk, Cotes de Roussillon village, AOC
Domaine du Mas des Clots, cuvee « AIDA » 2007
De Roussillon is gelegen dicht bij
de Spaanse grens, dus in het uiterst
zuidelijk gebied van Frankrijk. Dit is
een prachtige bergachtige streek
dicht bij de Pyreneeën, waar men
de pure natuur nog kan opsnuiven.
Het Domaine du Mas des Clots van
Michel Piquemal is echt
uitzonderlijk gelegen, vele kilometers verwijderd van de
bewoonde wereld, pal aan het einde van een godverlaten wegje
dat doodloopt in het gebergte vlak voor het domein.
Deze Mas dateert uit de 15-de eeuw. Vroeger woonden er 3
families van schaapherders en alles was hier voorzien voor
overleving in afzondering, gaande van een eigen bakkerij,
citernes voor water, stallingen voor alle soorten dieren,
slachthuis, groententuin, allerlei fruitbomen en ga zo maar door.
Actueel is alles omgebouwd voor de productie en opslag van
wijnen. De wijngaarden van 30 ha. liggen op sterk hellende
terreinen die moeilijk te bewerken zijn. Hiervoor wordt o.a. een
ezel ingezet en de “pioche” doet ook regelmatig dienst.
Vanzelfsprekend is de oogst manueel.

Proef het verhaal
Frankrijk, Cotes de Roussillon village, AOC
Domaine du Mas des Clots, cuvee « AIDA » 2007

Druiven: 33% Grenache, 33% Syrah, 33% Carignan.
Gekruide neus met rode vruchten en "garrigue",
vrij krachtige en tannine rijke mond, vet en
geconcentreerd, afdronk met vanilletoets. (3 maanden op eik).
Goede bewaarwijn.
GOUDEN MEDAILLE 2009 "Millésime BIO"

Wijn met een verhaal
Portugal, Douro DOC , Casal Dos Jordoes
Quinta da Esteveira, Reserva Especial 2008
De Douro vallei in het mooie Portugal is al
vele jaren voor echte natuurliefhebbers
een toeristische trekpleister. De grote
massa toeristen beperkt zich spijtig
genoeg tot het bezoeken van de stad
Porto, waar al de grote Portohuizen
gevestigd zijn. Wie de moeite neemt om
van daaruit verder de Douro vallei te volgen kilometers verder
landinwaarts ontdekt nog ongerepte natuur met steile hellingen
die volledig bekleed zijn met wijngaarden.
Makkelijk werken is het niet in deze wijngaarden. Deze liggen in
terrasvorm en zijn zeer versnipperd over vele kilometers. Een
bezoek aan deze wijnboer is zeker de moeite waard. Een tocht
langs de wijngaarden, zonder 4 x 4 moet je hier niet aan
beginnen, is niet alleen stijl, maar ook een continu bochtenwerk.
Bovendien is het een echte doolhof. Het zicht op de Douro rivier
van daarbovenuit is wel oogverblindend mooi.
Casal Dos Jordoës is een familiebedrijf dat aan wijnbouw doet
sedert 1870, momenteel op een 50-tal hectare. De eigenaar
Arlindo da Costa Pinto e Cruz is een fanaat van de bioteelt.
Op dit domein worden zowel wijnen als diverse porto’s gemaakt.
Met al hun producten halen zij jaar na jaar gouden medailles in
meerdere prestigieuze wedstrijden.

Proef het verhaal
Portugal, Douro DOC , Casal Dos Jordoes
Quinta da Esteveira, Reserva Especial, 2008

Druiven:
55% Touriga Franca, 45% Tinta Barroca
Gedroogde rode vruchten in de neus en
in de mond quasi versmolten tannine met
lichte fruittoets.
GOUDEN MEDAILLE "Concorso
Nacional" Coimbra *

SILVER MEDAL "San Francisco
International Wine Competition"
Arch of Europ GOLD STAR AWARD
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