Biologische wijn
van de maand

DOMAINE CABANIS
COSTIÈRES DE NÎMES

Costières de Nîmes is gelegen in Zuid
Frankrijk, tussen Avignon, Nîmes en de
Middellandse zee. Hier vinden we de meeste zonne-uren van heel Frankrijk en de sterke Noordelijke wind, de Mistral, zorgt voor
de afkoeling. Beide zijn goed voor de wijnbouw, door de zon rijpen de druiven goed
en de wind houdt alles zuiver en gezond.
En dan is er natuurlijk nog de grond zelf.
We bevinden ons hier op de uitlopers van
de ijsmassa van 6 miljoen jaren geleden.
Van de Alpen afgerukte rotsblokken werden door het ijs naar het Zuiden geduwd en
langzaam omgevormd tot ronde stenen, de
beroemde “galets roulés”. Deze ronde
rivierstenen liggen in een zand-klei ondergrond. Deze terroir geeft dan ook typische
stevige volle ronde en fruitige wijnen.

aangewezen als aperitief en bij een volledige maaltijd.
De rode wijn is typisch fruitig, rond, evenwichtig, complex en zuiver met zijdeachtige
tannines.

Domaine Cabanis is een relatief klein
domein van 32 Ha waarvan 14 Ha wijngaarden. Op de overige gronden vinden we
olijfbomen en eetdruiven. Alles is bio
gecertifieerd sinds 1984 waarmee de familie Cabanis tot de pioniers van de bio
behoort.

Kortom, de Cabanis wijnen zijn aangename
“all round” wijnen met voldoende volheid
en complexiteit die aangenaam wegdrinken.

Hun rode en rosé wijnen worden gemaakt
met Grenache, Syrah, Carignan en
mourvèdre. De rosé wijn is zeer fruitig en
tamelijk complex, fris maar niet zurig en is

Website wijnbouwer:
www.domainecabanis.com
Invoerder voor België: Biotiek
www.biotiek.be

Antoon DE PAEPE

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

BIOTIEK

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