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Les Domaines Auriol is een grootschalige
familieonderneming opgericht in 1995 door Claude Vialade
en gevestigd in Lézignan, Corbières. Het domein produceert
voor een deel wijnen van eigen druiven, bijvoorbeeld in de
Corbières, en een deel van de wijnen wordt geproduceerd
van druiven die ingekocht worden bij plaatselijke
wijnboeren. Belles du Sud is één van de lijnen van het
domein.
Pays d'Oc IGP (Indication Géographique Protégée) is een
officieel wijn-kwaliteitslabel gecertificeerd door Bureau
Véritas Quality France. Pays d'Oc IGP vertegenwoordigt zo'n
2600 bedrijven, 20.000 wijnmakers en 230 coöperaties. In
2011 werden in Nederland meer dan 35 miljoen flessen
verkocht onder dit label. Het Pays d'Oc gebied omvat de
Languedoc-Roussillon streek (waaronder de gebieden
Hérault, Aude, Gard, Pyrénées-Orientales en zes dorpen in
Lozère). Pays d'Oc IGP is marktleider wat betreft volume in
export van Franse wijnen.
De naam Belles du Sud, 'schoonheden uit het zuiden', is zoals het etiket laat zien geïnspireerd op een karakteristiek
architectonisch element uit de Languedoc, namelijk de drie Gratiën getooid met een amfora of fruitmand, die in vele
stadjes en dorpjes de fontein op het hoofdplein sieren. Alle wijnen, afkomstig van eigen wijngaarden, zijn
cépagewijnen en in een enkel geval bi-cépagewijnen, wat betekent dat deze overwegend zijn gemaakt van één of
twee druivenrassen Kenmerkend voor alle Belles du Sud-wijnen is hun fruitige karakter en zijn daarmee uitermate
geschikt als huiswijn.
De wijngaard is gelegen op het hoge terras, grenzend aan de Middellandse Zeekust en het westelijke deel van het
departement Aude, Fabrezan, in de regio Limoux en Malepère. De invloed van het koel- en vochtig continentaal
klimaat wordt gecompenseerd door de ligging op middelgrote hoogte, wat meehelpt aan de aromatische ontwikkeling
van de druiven tijdens het rijpingsproces.

LA CHAPELLE MONTMIJA CABERNET BIO
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

7,95

Frankrijk

District

IGP Pays d’Oc

Artikel

nrd-376.13

Naam

La Chapelle Montmija Cabernet BIO

Wijnhuis

Les Domaines Auriol

Soort

Rood, 750ml

Druivensoort

Cabernet

Kleur

Rood

Smaaktype

Elegant krachtig

Alcohol

14,5%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Rijping

100% Biologische wijn.

Indruk

De La Chapelle Cabernet bezit een fraaie, robijnrode kleur met en opvallende glinstering. In de
neus ontdekt men een goed samengaan van kruidigheid en zwarte bessen. In de mond komt
hij krachtig maar toch mild en zelfs elegant over. De tannines zijn niet al te nadrukkelijk
aanwezig.

Past Bij

Past voortreffelijk bij gerookte koude vleeswaren, bij gebakken en gegrild vlees, bij gebakken
groente en bij milde kaassoorten. Of los van de maaltijd in goed gezelschap.

Omschrijving

De lijn La Chapelle Montmija vertegenwoordigt vandaag de dag de biologische tak van het
domein. Alle wijnen zijn cépagewijnen (dus gemaakt van overwegend één druif) en voorzien
van het AB (AgricultureBiologique) keurmerk. Dit geeft mooie pure wijnen die echt het
karakter van de druif weerspiegelen. De druiven worden op twee plekken geoogst,namelijk in
het hetere en drogere gebied rondom Pezenas en op de hoger gelegen terrassen van de
koelere Minervois en wordt een mooie balans tussen frisheid en rijp fruit verkregen.

QR-Code

Scan de QR-Code
en bekijk deze wijn
op de website.
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