TERRA VOLUBILIS, CÔTES DU RHÔNE
2021
LES VIGNERONS D'ESTÉZARGUES
Bodem

Stenige granietbodem

Druivenras

Grenache, Mourvèdre, Syrah

Formaat

0,75 l

Gastronomie

Grillades, rood vlees, lam, zuiderse stoofpotjes

Jaargang

2021

Lagering

Inox

Land

Frankrijk

Regio

Rhône

Serveren

In een breed glas op 16-17°

Smaakprofiel

Droog

Soort

Rode wijn

Stijl

Vol, rond, fruit

Wijndomein

Les Vignerons d'Estézargues

Omschrijving
De kleine coöperatie Les Vignerons d’Estézargues maakt heerlijke drinkwijnen, die bovendien op een natuurlijke
manier worden gemaakt. Ook deze Terra Volubilis is een perfect voorbeeld van uitbundig, onbekommerd
drinkplezier. Er kwam geen hout aan te pas, zo krijgt het fruit en de kruidigheid van Grenache (70%), Syrah (20%) en
Mourvèdre (10%) alle ruimte. Omdat de meeste percelen op een hoger gelegen, stenige granietbodem liggen krijgt
de wijn naast de charmante warmte ook een mooie dosis frisheid. Een leukerd!

LES VIGNERONS D'ESTÉZARGUES
Vele coöperatieven hebben geen kwalitatieve reputatie. En eerlijk gezegd, ook wij stonden niet te springen om met
een coöperatieve samen te werken. Maar er zijn echt wel coöperatieven die er met kop en schouder bovenuit
steken. Les Vignerons d’Estezargues is er daar één van.
Het is een relatief kleine coöperatie met slechts een handvol leden. Het kwaliteitsverhaal startte hier in 1995, waar
door de toenmalige baas Jean-François Nick werd beslist om de wijnen op natuurlijke manier te maken. Spontane
gisting, beperken en zelfs bannen van sulfiet, niet filteren noch klaren. De druivenselecties van elk lid worden
trouwens ook apart gevinifieerd.
Vandaag hoort deze coöperatie bij de top onder de coöperatieven, en de samenwerking tussen de coöperatie zelf
en hun leden is een voorbeeld voor anderen. Bruno Lafon van Domaine Magellan trok naar deze coöperatieve en
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vroeg hen een typische, en bovenal pure, toegankelijke instap Côtes du Rhône te maken met de duidelijke
Grenache fruitexpressie. Het resultaat is meer dan een leukerd: voor weinig geld krijg je een volle, ronde en
puristische Rhône wijn die alles in huis heeft om zowel in de zomer als de winter te plezieren. Een schot in de roos.
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