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Mas de Janiny, Languedoc
De wijncultuur in de Franse Languedoc is
zo’n 2000 jaar geleden begonnen in de buurt
van Narbonne. De streek kenmerkt zich
door min of meer traditionele terroir wijnen
die veelal rood zijn. Deze landwijn wordt
gemaakt om te voldoen aan de eisen van de
moderne consument die hogere eisen stelt
aan kwaliteit, maar ook toegankelijke wijnen
wil. Begin 1980 namen Thierry en Pascal
JULLIEN het familiedomein over en ze
schakelden onmiddellijk over op de bio teelt.
Het echte ‘terroir’, de natuur, de gezondheid
en de pure smaak in de wijnen waren hun
prerogatieven. Met een grote variëteit aan
druiven zoals Grenache, Sauvignon blanc,
Vermentino, Syrah, Carignan, CabernetSauvignon kunnen zij een diversiteit aan
wijnen assembleren. Hun domein telt 95 Ha
gelegen in de Languedoc aan de rand van de
‘garrigue’ (kruidig struikgewas). Daardoor
zijn hun wijnen ook doordrongen van die
kruidige toetsen en mits pluk van de druiven

op volle rijpheid maken zij fruitig kruidige
wijnen die aangenaam en vlot wegdrinken.
Geen gebruik van chemische gisten, bijgevoegde tannine, activering van de gisting,
nee, alle chemie is gebannen. Ook de doses
sulﬁet worden strikt minimaal gehouden.
De natuur primeert!

Enkele van hun wijnen:
Le Temps des Gitans

Bestaat zowel in rood als wit. De rode is
gemaakt met 100% Carignan, de witte met
Grenache blanc, Sauvignon en Vermentino.
Het etiket wijst er reeds op dat dit een vrolijke wijn is lekker fris fruitig die perfect is
als dagdagelijkse allround wijn.
Le Blason

Een assemblage van Grenache, Syrah,
Cinsault en Carignan maakt deze rode wijn
harmonisch geassembleerd en vlot drinkbaar, zacht en toch tikje kruidig.

Les Soeurs de Janiny

Deze rode wijn is gemaakt met 100%
Syrah, een druif die perfect de kruidige
toetsen (vooral tijm en rozemarijn) weerspiegelt waarbij zich ook rijpe frambozen en bosbessen voegen. Dit geeft een
mond vullende wijn. Werd met GOUD
bekroond op de ‘Millésime bio’ in Montpellier waar enkele duizenden wijnen geproefd worden door 150 deskundige proevers van over heel de wereld.
Le Père

Een 100% Cabernet Sauvignon kan niet anders dan een stevige wijn geven, wel zacht
wegdrinkend en niet agressief. Won GOUD
op de ‘Concours Signature bio’

Wijnhuis: www.masdejaniny.com
Invoerder: www.biodyvino.be

Biotiek en Vino Mundo bundelen hun
krachten en worden BIODYVINO

Het grootste assortiment
biologische, biodynamische
en Fairtrade wijnen in België!
Nieuwe website!

www.biodyvino.be
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