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CHÂTEAU
LA DORGONNE
'3"/,3*+,
Toen de Belg Baudouin Parmentier in 1999 een totaal verwaarloosd
domein kocht in de Lubéron (Hautes Provence) wist hij dat hij voor
een immense opdracht stond. Niet minder dan 8 hectare wijnstokken
werden volledig gerooid en opnieuw aangeplant met wijnstokken, meer
aangepast aan de grond o.a. Syrah. Dit gebeurde na een grondige studie van de ondergrond met grondstalen die tot 5 meter diepte genomen
werden en in samenwerking met een laboratorium gespecialiseerd in
biologische micro-analyse. Baudouin had immers van meet af aan besloten uitsluitend biologisch te werken met ook toepassing van methodes
uit de biodynamie. Hierbij werd hij bijgestaan door twee autoriteiten in
deze teelt nl. Eloi Durbach (van het topdomein de Trevallon) en Claude
Bourguignon (bio pionier). Het resultaat was verbazend. De wijnen van
“Château La Dorgonne” behoren nu tot de top in de Lubéron regio.
Een vijftal jaren geleden werd Baudouin in Frankrijk vervoegd door
Nicolas Parmentier, zijn neef, die daarvoor een succesvol bedrijf in
Brussel achterliet. Zij kochten dan nog het Domaine de Terres Blanches
van Noël Michelin in Les Baux de Provence. Dit domein was in bio en
biodynamie sedert 1995. Daarmee beheren zij nu 2 topdomeinen in de
Provence/Lubéron.

Een kort overzicht
De witte wijnen
U $IÉUFBV is een assemblage van 80% Ugni
blanc en Rolle met 20% Grenache blanc en
Rousanne. De neus vertoont aroma’s van bloemen en meidoorn. In de mond een perfect
evenwicht tussen fruit en frisse zuren. In de ﬁnale citrustoetsen. Past als aperitief en bij schaalen schelpdieren en verﬁjnde visgerechten.
U &YQSFTTJPO EV 5FSSPJS wordt gemaakt met 80% Grenache blanc en
Rousanne samen met 20% Ugni blanc en Rolle. Dit geeft een uitbundig
aromatische neus met exotische vruchten. De mond is vet en ruim
met voldoende frisheid en aciditeit. De ﬁnale is op fruit met witte pel
(vooral peer) en vlezig. Uitstekend bij vis met saus en ﬁjn gevogelte.
De rode wijnen
U $IÉUFBV, samengesteld uit 80% Grenache noir en 20% Syrah. In de neus rood pitfruit en zwarte bessen. In de mond verﬁjnde zijdeachtige tannine. Een elegante wijn die goed samen
gaat met zowel rood als wit vlees, gevogelte en
zachte kazen.
U &YQSFTTJPO EV 5FSSPJS, een assemblage van 80% Syrah en 20%
Grenache noir. Explosieve aroma’s van rood fruit en bloemen,
gemengd met fris kreupelhout. Stevige maar ﬂuweelzachte tannine. Kan nu al gedronken worden maar heeft een houdbaarheid van minstens 10 jaar. Een droomwijn bij rood vlees,
wild en bereidingen met zwarte truffel. Om van te genieten…
Antoon DE PAEPE
Invoerder voor België: www.biotiek.be

Bio, ook in uw glas!
Het grootste aanbod
van biologische wijnen uit :
Frankrijk, Italië, Duitsland, Bulgarije,
Oostenrijk, Spanje, Portugal, Australië,
Argentinië, Chili en Zuid Afrika.

BIOTIEK

Invoerder Groot- en kleinhandel
270 wijnen van 79 biologische
en biodynamische wijnbouwers

Degustatiedagen
in Zoersel en Galmaarden-Vollezele
Vraag vrijblijvend uitnodiging,
prijslijst en wegbeschrijving
OF kijk voor alle info op

www.biotiek.be
Adres ZOERSEL : BIOTIEK
Ten Hoflaan 22 2980 Zoersel Tel. 03-312 24 38

Adres Huis Pelsenbroek
Langestraat 6 1570 Vollezele Tel. 054-56 91 21
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