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MINERVOIS
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van de Grenache wit en rood, Syrah, Mourvèdre, Rousanne en Muscat.
Deze variëteiten zijn goed geschikt voor het warme en droge klimaat.
Ook aanzienlijke investeringen in nieuw modern materiaal deden hun
duit in het zakje. De wijnen die we hier voorstellen zijn van het huis ‘La
3Ò[F(SBWBEFvan de gebroeders Andrieu die reeds de vierde generatie
wijnbouwers zijn in de familie. Met zijn 96 Ha wijngaarden is La Rèze
Gravade de grootste biologische wijngaard in deze regio.

Het gebied Minervois ligt tussen Carcassone en Narbonne, begrensd door het canal du Midi in het zuiden en
het Montagne Noire in het noorden. De appellatie ’Mi- )VOXJKOFO
nervois’ ligt tegenover deze van Corbières, aan de an- t L’Olivier blanc is gemaakt met 80% Grenache blanc, 10% Rousanne en 10% Muscat. Witte vruchten (meloen en mango), aangename
EFSFLBOUWBOIFUEBMWBOEF"VEFJOEFVJUMPQFSTWBOIFU
toetsen van citrus in neus en mond. Rond en zacht. Finale van rijpe
$FOUSBBM.BTTJFG%F[FA"0$BQQFMMBUJPOPOUMFFOUIBBS
vruchten. Geschikt als aperitief, met charcuterie en wit vlees.
naam aan het versterkte dorpje Minerve, gesticht door t L’Olivier rouge, van de druiven 60% Syrah, 30% Carignan, 10%
EF3PNFJOFOEJFIFUBBOIVOHPEWBOEFXJKTIFJEXJKEMourvèdre. Rijpe cassis en kers in de neus, tikje kruidig en iets geEFO%JUEPSQKFXBTÏÏOWBOEFMBBUTUFCBTUJPOTWBOEF
rookt met rood steenfruit in de mond. Gaat bij alle voorgerechten, wit
,BUIBBSTFLFUUFST
en rood vlees.
Hier wordt vooral rode wijn geproduceerd,
hoewel er recentelijk ook zeer goede rosé
en witte wijnen gemaakt worden. De laatste jaren zijn meer en meer wijnboeren zich
bewust geworden van het belang van de
kwaliteit en hebben begrepen dat betere
druivensoorten moesten aangeplant worden in plaats van de zeer productieve soorten zoals de Aramon of Alicante Bouchet.
Zo wordt nu veelvuldig gebruik gemaakt

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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t Le Moulin des Nonnes blanc.
Druiven: 50% Rousanne, 40% Grenache blanc, 10% Muscat Petit
Grain. Expressieve neus met citrusvruchten en meloen. Hint van
hout (3 maand op eik gerijpt). Finale met iets honing en vanille. Rijke
wijn met wit fruit en minerale toetsen. Vol, subtiel. Ideaal aperitief en
bij ﬁjne vis in botersaus.
t Gouden medaille op de “Concours Général Agricole” in Parijs 2010.
t Voor deze klasrijke wijnen betaalt u 7,45 (voor de l’Olivier) en 8,95
(voor de Moulin des Nonnes)
Antoon DE PAEPE
Invoerder voor België: www.biotiek.be

