Commanderij Osiris stelt voor:
AOC Languedoc-Pézenas

AOP Pézenas-Languedoc is een driehoek van ongeveer
24 km aan elke kant, met de punt naar beneden gericht,
en wordt in het oosten begrensd door de rivier de
Hérault, die van noord naar zuid stroomt. In het noorden
wordt het terroir beschut door de Montagne Noire en in
het zuiden is er de verfrissing van de Middellandse zee
op amper 15 km. De hoogte varieert tussen 20 en 300 m
en wijnstokken zijn te vinden op alle hoogten.

AOC Pézenas Languedoc
• Wat is zo typisch aan het Pézenas-terroir?
– Het terroir: de bodem bevat grote hoeveelheden vulkanisch basalt, wat zeldzaam
is in de Languedoc, op hellingen van gemiddeld 120 meter hoogte.
– De bodem: bestaat uit Villefranchian grind, slib en basalt. De grote hoeveelheid
basalt - die in grootte varieert van grind tot grote stenen - brengt frisheid en een
goede zuurbalans in de wijnen. De wijngaarden zijn omgeven door bomen en
vegetatie die zorgt voor een uitgebalanceerd en gezond ecosysteem.
– Het klimaat van de Languedoc is perfect voor het produceren van biologische
wijnen van uitstekende kwaliteit.
•
•
•

De winters zijn koud, de zomers lang en droog.
Regen wordt vaak gevolgd door een sterke noordwestenwind van over de bergen die de
planten uitdroogt en de problemen van schimmelziekten zoals meeldauw vermindert.
De regio ligt tussen de bergen van de Haut Languedoc (Montagne Noire) en de
Middellandse Zee en profiteert van de verfrissende nachtbries die de druiven perfecte
omstandigheden geeft voor evenwichtige en expressieve wijnen

– Dossier AOP Pézenas is ingediend

Enkele begrippen uit deze PPT
•
•
•
•
•

•
•

Vulkanisch basalt: basalt is een vulkanisch stollingsgesteente dat
gevormd wordt door de stolling van lava (in regio Pézenas zo’n 1,2
mio jaar geleden)
Miocene kalksteen: kalksteen uit Mioceen, 15 mio jaar geleden
Villafranchiaans grind: afzetting uit Plioceen, 5 mio jaar geleden
Remontage: het proces waarbij rode wijn vanaf de onderkant van de
vergistingstank over de 'hoed' bovenin de tank wordt gepompt.
Delestage: handeling bij de bereiding van rode wijn om de wijn meer
kleur en fruit te geven en de smaak van harde tannines wat af te
zwakken. Daarvoor wordt tijdens de vergisting de wijn van onder uit de
tank overgepompt naar een 2e tank
Pigeage: onderdompelen van de hoed in de gistende most om meer
kleur, geur en extract in de toekomstige wijn te krijgen
Maceratie: schilwerking. Voor de gisting begint, laat men de schillen
vaak enkele uren bij witte druiven tot enige dagen bij rode druiven in
het sap weken. Hierbij komen bepaalde stoffen uit de schil vrij, denk
aan geur-, kleur- en smaakstoffen, waardoor de uiteindelijke wijn meer
karakter krijgt

La Font des Ormes
• Sinds 2005: 20 ha AOC
Languedoc – Pézenas, 4 ha
IGP
• Eigenaar = Guy CAZALIS DE
FONDOUCE
• Oenologe = Mireille Fabre
• Biologisch gecertifieerd
sinds 2015, biodynamisch
gecertifieerd sinds 2018
• 30% Carignan, 30%
Grenache noir, 20%
Mourvèdre, 20% Syrah
• Manuele oogst
• Zuidgerichte terrassen:
basalt tot kalksteen
gemengd met basalt

Mas Gabriel

• Peter (finance) and
Deborah (lawyer) Core:
afkomstig van Londen
• 2002: London verlaten,
stages in Nieuw-Zeeland,
enz…
• 2006: wijngaard 5ha
ontdekt in Caux: een
wijngaard met een heel
bijzonder terroir, rijk aan
vulkanisch basalt
• Geen herbiciden,
pesticiden, fungiciden en
kunstmest: "We zijn ervan
overtuigd dat biologischdynamisch geteelde
druiven de invloeden van
het terroir op de wijn
beter weerspiegelen”

Mas Gabriel : oogst 2022

Mas Gabriel – Clos des Papillons
Wijn 1

Wijn 2
Wijn 3
Wijn 4
Wijn 5
Wijn 6
Wijn 7
Wijn 8

• Jaar : 2021
• Appellatie : IGP Pays d’Hérault – wit –
1200 flessen
• Bijzonderheden :
– 100% witte Carignan, van een perceel met 55 jaar
oude wijnstokken en wijnstokken die in 2014
bijkomend werden aangeplant in gobelet.
– Het perceel is gelegen op heuvels op het westen in
Caux, op klei-kalksteenbodem met basalt.
– Oogst: handmatig, opbrengst 20hl/hectare.
Sorteren in de wijngaard.
– Vinificatie: persen van hele trossen, koude
bezinking, gevolgd door fermentatie met
temperatuurregeling. Op droesem gedurende 21
dagen, rijping in inox vaten.

Mas Gabriel – Champ des Bleuets
Wijn 1
Wijn 2

Wijn 3
Wijn 4
Wijn 5
Wijn 6
Wijn 7
Wijn 8

• Jaar : 2020
• Appellatie : AOP Languedoc Blanc – 2600 flessen
• Bijzonderheden :
– 80% Vermentino (of ook Rolle genoemd in ZuidFrankrijk), 10% Grenache blanc, 10% Grenache
gris, 10 jaar oude wijnstokken geteeld in cordon
royat.
– Eén enkel perceel in St Jean de Bébian, Pézenas,
op grond met grote gerolde kiezelstenen.Grote
hoeveelheid vulkanisch basalt. Bosbessen op het
veld groeien rond de wijnstokken.
– Oogst: handmatig, opbrengst 40hl/ha.
– Vinificatie en rijping: persen van hele trossen,
koude bezinking, gevolgd door fermentatie met
temperatuurregeling. Rijping 30% van de wijn in
acaciavaten, onder roeren van de droesem
gedurende 2 maanden.

La Font des Ormes – Terre Blanches
Wijn 1
Wijn 2
Wijn 3

Wijn 4
Wijn 5
Wijn 6
Wijn 7
Wijn 8

• Jaar : 2021
• Appellatie : IGP Pays de Caux – 2300 flessen
• Bijzonderheden :
– Terroir : Miocene kalksteen in het gebied van de
appellation Pézenas-Languedoc
– Druivenrassen: 80 % Rolle of Vermentino, 20 %
Grenache gris
– Wijngaard: Biologische landbouw, biodynamische
gecertificeerde druiven. Organische compost,
groene meststoffen, grondbewerking, handmatige
oogst. Lage natuurlijke opbrengst (25 hl/ha).
– Geoogst in kratten van 12 kg. Directe persing.
Traditionele vinificatie. Inheemse gisten. Gerijpt in
roestvrij stalen tanks.

La Font des Ormes – La Font de l’Oun
Wijn 1
Wijn 2
Wijn 3
Wijn 4

Wijn 5
Wijn 6
Wijn 7
Wijn 8

• Jaar : 2018
• Appellatie : IGP Pays de Caux – 6500 flessen
• Bijzonderheden :
– Terroir: ondiepe Miocene kalksteen en wat basalt
puin.
– Druiven: Marselan 40% - Carignan 30% Grenache noir 20% - Syrah 10%.
– Wijngaarden: Biologische landbouw, biodynamisch
gecertifieerde druiven. Biologische compost,
groenbemester, lichte grondbewerking, handmatig
oogsten. Lage natuurlijke opbrengst (35 hl/ha).
– Vinificatie: geoogst in kleine kratten van 12 kg.
Vinificatie perceel per perceel. Vlotte extractie door
korte remontage. Rijping in betonnen cuves.

Mas Gabriel – Les 3 terrasses
Wijn 1
Wijn 2
Wijn 3
Wijn 4
Wijn 5

Wijn 6
Wijn 7
Wijn 8

•
•
•

Jaar : 2021
Appellatie : IGP Pays d’Hérault
Bijzonderheden :
– 75% Carignan, 25% grenache en syrah.
– De cuvée “Les Trois Terrasses” wordt aangeboden als IGP
vanwege de dominantie van Carignan in de blend. Het ganse
domein bevindt zich in AOC Pézenas-Languedoc.
– De wijngaarden liggen helemaal bovenaan op een zuidelijke
heuvelrug en zijn verdeeld over 3 terrassen. 50 tot 70 jaar jaar
oude wijnstokken, waardoor de opbrengst per ha slechts 22hl
is. De percelen zijn gelegen op drie aangrenzende terrassen,
naar het oosten gericht op een hoogte van 120m in Caux.
Basalt puinaarde, slib en Villafranchiaans grind.
– Oogst: handmatig, opbrengst 20 hl/ha.
– Vinificatie en rijping: ontstelen (zonder pletten). Traditionele
fermentatie met wat delestage en pigeage, gevolgd door een
14-daagse maceratie. Gerijpt in betonnen tanks.

Mas Gabriel – Clos des Lièvres
Wijn 1
Wijn 2
Wijn 3
Wijn 4
Wijn 5
Wijn 6

Wijn 7
Wijn 8

•
•
•

Jaar : 2019
Appellatie : AOC Pézenas Languedoc – 5000 flessen
Bijzonderheden :
– 75% Syrah, 25% grenache: 1 perceel voor de 25-jarige
Syrah, een ander perceel voor de 13-jarige en de 14jarige Grenache. De Syrah wordt geteeld via cordon
royat, de Grenache in gobelet.
– De percelen zijn gelegen op drie aangrenzende
terrassen, naar het oosten gericht op een hoogte van
120m in Caux. Basalt puinaarde, slib en Villafranchiaans
grind.
– Oogst: Handmatig, opbrengst 25hl/ha.
– Vinificatie: Ontstelen (zonder te pletten), en
zwaartekrachtvaten. Vinificatie apart van elke
druivensoort in traditionele gisting met twee keer
vergieten en ponsen. 20 dagen na fermentatie
maceratie.
– Veroudering: In vaten van 500L (15% nieuw hout)
gedurende 12 maanden.

La font des Ormes – Terres Mêlées
Wijn 1
Wijn 2
Wijn 3
Wijn 4
Wijn 5
Wijn 6
Wijn 7

Wijn 8

• Jaar : 2016
• Appellatie : AOC Pézenas Languedoc – 12.000
flessen
• Bijzonderheden :
– "Terres Mêlées" drukt alle frisheid van kalksteen en
de concentratie van basalt uit
– Terroir: mengeling van Miocene kalksteen en bazalt
in het appellatiegebied van Pézenas-Languedoc
– Druiven: Grenache 50% - Syrah 30% - Carignan
20%
– Wijngaard: Gecertificeerde biologische en
biodynamische teeltmethode. Handmatige oogst.
Lage natuurlijke opbrengst (30 hl / ha)
– Vinificatie: Oogsten in kratten van 12 kg en
vinificatie per perceel, zonder te pletten. Lichte
extractie door korte remontage. Veroudering in
betonnen cuves.

La Font des Ormes - Basalte
Wijn 1
Wijn 2
Wijn 3
Wijn 4
Wijn 5
Wijn 6
Wijn 7
Wijn 8

• Jaar : 2016
• Appellatie : AOC Pézenas-Languedoc -3200
flessen
• Bijzonderheden :
– Mineraliteit = resultaat van de vulkanische bodem,
zorgt voor frisheid en lange afdronk
– Terroir: Combinatie van hoofdzakelijk bazalt (het
magnesiaans karakter van de wijn) met myocene
kalksteen
– Druiven: Mourvèdre 50% - Syrah 30% - Grenache
20%
– Lage natuurlijke opbrengst (30 hl / ha)
– Vinificatie: Oogsten in kratten van 12 kg en
vinificatie per perceel, zonder te pletten. Lichte
extractie door korte remontage. Veroudering in
demi-muids van 600 liter.

De prijzen :
•
•
•
•
•
•
•
•

Wijn 1 :
Wijn 2 :
Wijn 3 :
Wijn 4 :
Wijn 5 :
Wijn 6 :
Wijn 7 :
Wijn 8 :

verkrijgbaar bij:

18,00 €
19,50 €
17,60 €
14,50 €
14,50 €
22,50 €
21,90 €
27,00 €

www.geovino.wine

