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LE CLOS DES TERRASSES - BERGERAC AOC
En ja, er zijn al heel wat Belgen die hun druilerige Belgieland verlieten om een wijngaard te gaan uitbaten in zonniger oorden.
Ook Amélie en Michaël MARC-KOKELBERG ruilden in
2008 de Brusselse heksenketel en een stresserend beroep
voor de mooie “Périgord pourpre” in de Dordogne. Daar
hadden zij een prachtdomein ontdekt. Zij zochten immers
een goed onderhouden domein dat de biologische praktijk
toepaste. Dit gebeurde op dit domein al sedert 2004, al was
er nog geen certiﬁcatie. Die werd onmiddellijk aangevraagd
en sinds 2010 zijn alle wijnen biologisch gecertiﬁeerd.
Deze regio die vlak onder Monbazillac en enkele tientallen
kilometer onder Saint Emilion ligt, heeft dezelfde gronden
met een mengeling van klei en kalk en met licht hellende
landschappen. Ideaal voor wijnteelt! De streek wordt ook
wel eens “La Petite Toscane” genoemd.
Zowel cultureel, met 1200 kastelen, talloze grotten, lieﬂijke
dorpjes en bovendien een rijke gastronomie met truffels,
ganzenlever, noten en aardbeien is dit een prachtig toeristische gebied. Overigens kan men ook logeren op deze Clos
in de luxueuze 5 sterren “gite” (de hoogste score in Frankrijk). Kijk eens op hun website!

Hun wijnen, zowel wit als rood en rosé zijn gevarieerd. De
witte zijn gemaakt met Sémillon en Sauvignon, de rode met
Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon en Malbec.
Een eerste serie in de prijsklasse net beneden de 8 euro
genaamd “Le Fruit”. Dit zijn, zoals de naam het zegt fruitbommen met in de witte frisse exotische vruchten (citroen,
pompelmoes, meloen, abrikoos) en in de rode vooral kleine
rode vruchten (framboos en aardbei) De rosé is vrij droog
fruitig en aangenaam wegdrinkend.
De tweede serie in de prijsklasse rond 11 euro bevat
de meer stevige wijnen. Die zijn trouwens op eik gerijpt
waarbij de witte complex, vol, romig en vitaal is; de rode
met aangename vloeiende tannine, in zijn prille jeugd nog
aanwezig maar met de jaren zachter (deze wijn kan 10 jaar
in kelder verder rijpen).
In de meeste wijngidsen zoals Guide Hachette, Guide
Gault Millau, Bettane et Deseauve staat dit huis vermeld
met sterren.
Website Invoerder: www.biotiek.be
Website wijnmaker: www.closdesterrasses.fr

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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