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Languedoc
De Languedoc in het Zuiden van Frankrijk was eertijds een regio met veel wijntjes van geringe kwaliteit. Sedert enkele tientallen jaren werd die
trend volledig omgegooid. Nu biedt de Languedoc prachtige wijnen van de betere kwaliteit. In 2007 bekwam de regio de appellatie AOC du Languedoc. Grenache, Mourvèdre en Syrah, hoge kwaliteitsdruiven zijn de meest gebruikte druivensoorten die in dergelijke omgeving perfect gedijen.
Diversiteit van de grond
In de Languedoc vind men een heel grote
variatie van grondsoorten o.a. terreinen met
ronde keien, zandsteen, mergel, kalkgrond,
leisteen, kleigronden enz. Elke regio geeft
daardoor zijn eigenheid mee aan de druiven.
Het klimaat is Mediterraan met warme zonnige zomers met weinig regenval, zachte lentes en herfst en in de winter nauwelijks temperaturen beneden de 0°C. De Tramontana
(hevige wind komend uit het Noord Westen,
droog en koud) is een zegen voor de streek.
Die wind verfrist de druivenvelden regelmatig en zo worden ziekten voorkomen.
0ok de nabijheid van de Middellandse zee
heeft een weldadige invloed. Tenslotte ligt de
regio in de uitlopers van het gebergte van de
Cevennes en aan de voet van de Pyreneeën,
kortom ideaal voor wijnbouw.

Eén van de grootste biologische wijnbouwers in de Languedoc is
“Vignobles GILLES - LOUVET”
die 50 bio wijnbouwers en 10 coöperatieve kelders beheert met 700 hectare
wijngaarden, zowel in de Languedoc
Roussillon als de Vallée du Rhône, de
Gers en de Bordelese regio.
Gilles zet zich ook 100% in voor de
natuur en streeft, samen met WWF
voor het behoud van de bossen. Zij
werken intensief aan de ecologische
omgeving en de biodiversiteit. Ondersteund door de Regionale Watermaatschappij zorgen zij voor de zuivering
van het water in de omgeving. Ook
werd een studie uitgevoerd voor de
maximale beperking van de uitstoot
van CO2.

Eén van de laatste nieuwe wijnen van deze
wijnbouwer is “L’Estanquet” in wit, rood
en rosé. Die is niet bedoeld als topwijn,
maar als aangenaam drinkende wijn die
zowat bij alle gerechten past. De prijs
is dan ook laag gehouden, beneden de
6 Euro.
Naargelang de kleur worden verschillende druiven geassembleerd. Voor de
witte Colombard, Sauvignon blanc en
Ugni blanc, voor de rode Grenache, Carignan en Caladoc, voor de rosé Grenache, Cinsault en Syrah.
Als pluspunt zijn deze wijnen ook geschikt voor vegetariërs (geen enkel gebruik van dierlijke producten zoals bv.
eiwit voor de klaring).
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