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DOMAINE DE BASSAC
Domaine de Bassac is gelegen in het Zuiden van Frankrijk in het piepkleine dorpje Puissalicon in de Languedoc op gelijke afstand van Beziers en Pèzenas.
Generatie na generatie wordt dit domaine van een 80-tal
hectare nog steeds uitgebaat door de familie Delhon. Het
is hiermee één van de grootste gespecialiseerde biologische
wijnhuizen in Frankrijk. Dit is reeds de 7-de generatie.
Momenteel zijn dit de gebroeders Louis, Henri en Pierre
met hun zonen en neven en sedert vele jaren bijgestaan
door de oenoloog Jean Natoli. Het domein maakt uitsluitend biologische wijnen en is sedert 1990 gecertiﬁceerd
door Ecocert. De gronden liggen verspreid over meerdere
gemeenten en zijn telkens uitgekozen naargelang de optimale mogelijkheden voor de teelt van bepaalde druiven.
Hierbij houdt men rekening met de invalstand van de zon
en de samenstelling van het ‘terroir’ die bestaat uit rode
aarde, kleigrond, kalk, keien. Hun axioma is dat de wijn
gemaakt wordt in de wijngaard waarbij hun taak er uitsluitend in bestaat dit proces te begeleiden. Bij de wijnmakerij
maken ze gebruik van de meest moderne technieken maar
enige manipulatie met toevoegingen is uit den boze. De natuur moet primeren! Bassac maakt 19 verschillende wijnen.
Wij beperken ons tot bespreking van de nieuwe lijn ‘Armo-

nia’ Deze wijnen, met een prachtig klasrijk etiket bieden
een perfecte balans prijs/kwaliteit. Zij worden aangeboden
in wit (€ 7,35 voor 75 cl) en rood (€ 6,90 voor 75 cl. en
€4,80 voor 37,50 cl)
De witte Armonia is gemaakt met de druiven Sauvignon, Grenache blanc, Muscat Petit Grains, een mix die
een fruitige neus en mond geeft, met steenvruchten zoals
perzik en witte pruimen maar die vooral gericht is op frisheid met aangename zuren (limoen). Daardoor een fris
aperitief en geschikt bij vis en lichte maaltijden met rauwe
groenten. Ook bij jonge en zachte kazen.
De rode Armonia is een assemblage van de druiven
Merlot, Carignan, Grenache, Cinsault, Cabernet en Syrah.
Er werd 8g/lit suiker bijgevoegd om de wijn verﬁjnd zacht
te maken. Dit geeft een zeer fruitige en soepele wijn die
rond en aangenaam smaakt in de mond. Een typisch Mediterrane wijn, geschikt bij zowel wit als rood vlees, gevogelte en harde afsmakende kazen.
Website www.domaine-bassac.com
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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