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"Wij zoeken evenwicht en 
authenticiteit in alles wat wij doen"

Sarrians

Montirius
Christine en Eric Saurel

Le Devès
84260 Sarrians
T : +33 4 90 65 38 28
montirius@wanadoo.fr
www.montirius.com

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

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 identi-
teit gegeven, ondanks het feit dat het 
familiaal domein al vijf generaties actief 

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. 

De mens

De wijnen van Montirius zijn geen doe-
tjes en vragen wat degustatiekunst wan-
neer 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 ap-
pellatie. Montirius maakt een 7-tal pro-
ducten, waarvan de cru-wijnen een voor-
name plaats innemen in het gamma. De 
witte Vacqueyras Minèral (25% grenache 
Blanc, 25% roussanne en 50% bourbou-
lenc) 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 

wijn heeft wat scherpe kantjes (€ 14,5). 
De Vacqyeyras Le Clos is een wijn met 
veel densiteit en een behoorlijke tan-
ninebagage (€ 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.

De wijnen

De Eigenzinnige Gids  van de 
Beste
Rhônewijnen

Een uitgave van de Commanderie 
des Costes du Rhône-Baronie Gent

De auteurs De auteurs hebben een bijzondere 
band met elkaar. Ze zijn beide 
geboren onder hetzelfde sterrenbeeld 
van de Waterman, op dezelfde dag en 
in dezelfde maand en daarenboven 
in twee uitzonderlijke Franse wijn- 
jaren. Ze hebben allebei, naast een 
totaal andere professionele carrière, 
een bijzondere voorliefde voor 
wijn en in het bijzonder voor Rhônewijnen. Ze hebben allebei een 

degustatief verleden bij de Vlaamse Wijngilde en liggen aan de basis 

van de oprichting van Commanderij Osiris. Ze zijn bovenal vrienden 

geworden.
Etienne Van Steenberghe (1947) toert al meer dan 40 

jaar rond in de wijnwereld, op zoek naar informatie voor zijn 

boeken, columns in kranten, bijdragen in tijdschriften en sappige 

causerieën. Ruim 15 jaar lang verzorgde hij op maandagochtend 

de fel gesmaakte wijnpraatjes (Kwistig met wijntips) voor Radio 

2. Naast zijn diverse boeken (waaronder het schitterende 

‘Belgische wijnbouwers in Frankrijk’) en de talrijke toeristische 

wijngidsen, was het boek “De goede wijnen van de zuidelijke 

Rhônevallei” het zoveelste succesverhaal in de Vlaamse 

wijnliteratuur. Etienne is een graag geziene gast bij verschillende 

wijngenootschappen en is geïntroniseerd in onnoemelijk 

veel wijncommanderijen. Als Belgische Ambassadeur van 

de Confrèrie du Sabre d’Or belicht hij andere facetten van 

het wijngebeuren. Met “De Eigenzinnige Gids van de Beste 

Rhônewijnen” is hij aan zijn dertiende wijnboek toe.
Erwin Devriendt (1961) is een maatschappelijke duizendpoot 

en bedrijfsleider. Zijn passie voor wijn kent geen grenzen. Als 

oprichter van diverse wijnclubs, ondervoorzitter van de Vlaamse 

Wijngilde, Hoofdredacteur van Ken Wijnmagazine en sinds 1999 

wijnbouwer in de appellatie Vacqueyras (Zuidelijke Rhône) blijft 

hij rusteloos het ene wijnexperiment aan het andere ontwikkelen. 

Erwin is een fanaat van drie druiven, waarbij de grenache de 

meest voorname plaats heeft ingenomen. Met zijn wijn Clos des 

Frères behoort hij in stilte tot één van de betere wijnbouwers 

van zijn appellatie in samenwerking met Jérémy Onde. Erwin 

is gekend voor zijn gedrevenheid in alles wat hij doet en 

wordt door zijn kennis omtrent wijn (en andere professionele 

bezigheden) vaak gevraagd als spreker en schrijver. Het boek 

De Eigenzinnige Gids van de Beste Rhônewijnen is voor hem 

een noodzakelijk gevolg van zijn ongekende Rhônepassie en een 

uiting van een zekere ‘savoir vivre’.
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Etienne Van Steenberghe & Erwin Devriendt

i.s.m. 
 concept bvba Erdev-Consulting


