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De mens
Dit domein strekt zich uit over 58
hectaren in twee gerenommeerde
appellaties van de zuidelijke Rhône:
Gigondas en Vacqueyras. Als echte
adepten van François Bouchet zijn
Christine en Eric Saurel voorname
voortrekkers van de biodynamie in de
rhônestreek. Dit sympathiek koppel
heeft dit domein een voorname identiteit gegeven, ondanks het feit dat het
familiaal domein al vijf generaties actief
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is in de wijnbouw. In elke wijnbeurs van
de biodynamie of bij elke bio-wijnforum
zal je de Saurels wel tegenkomen. Ze
maken er reëel actiepunt van om de
biofilosofie aan Montirius te koppelen.
Het gebruik van hout wordt hier eerder
sceptisch bekeken en liefst geweerd.
Het domein is prachtig gelegen bij het
uitkomen van Sarrians op de heuvel die
de garrigues vormen. Een bezoek aan dit
domein is een aanrader.

"Wij zoeken evenwicht en
9 BD authenticiteit in alles wat wij doen"
De wijnen
De wijnen van Montirius zijn geen doetjes en vragen wat degustatiekunst wanneer het gaat over de cru-wijnen. Het zijn
wijnen met veel structuur en een aparte
warme aromatische expressie die ze
bijzonder herbaar maken binnen de appellatie. Montirius maakt een 7-tal producten, waarvan de cru-wijnen een voorname plaats innemen in het gamma. De
witte Vacqueyras Minèral (25% grenache
Blanc, 25% roussanne en 50% bourboulenc) is volle wijn pregnante geuren van
nootjes en groene bloempjes (€ 25). Een
echte medidatiewijn voor liefhebbers van
moeilijke wijnen (€ 17,6). De Vacqueyras
Garrigue (70% grenache en 30% syrah)
is doorzichtig en heeft subtiele zuren. De
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wijn heeft wat scherpe kantjes (€ 14,5).
De Vacqyeyras Le Clos is een wijn met
veel densiteit en een behoorlijke tanninebagage (€ 20). De gigondaswijnen
bij Montirius zijn in het algemeen veel
eleganter dan de vacqueyraswijnen. De
prachtige Gigondas Confidentiel (€ 30) is
een fantastische wijn waar fruit en kracht
elkaar gevonden hebben. Een wijn die
moet gedecanteerd worden en wat tijd
nodig heeft. Alle wijnen van Montirius
hebben een stevige structuur en hebben
wat tijd nodig om hun balans te vinden.
Montirius is een interessant domein
omdat een andere kant belicht van wat
Vacqueyras & Gigondas te bieden heeft.

In België te verkrijgen

Fourqouy (Braine l’ Alleud) - La Carafe (Turnhout) - Matthys Wijnimport
(Brugge) - Vive le Vin (Luik)
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