Wijnomschrijving
Naam

Mazal des Garrigues Merlot

Classificatie

I.G.P. Pays d'Oc

Soort Wijn

Lichte rode wijn

Sluiting

Schroefdop

Land

Frankrijk

Streek

Languedoc

Producent

Les Vignerons de Calvisson, Calvisson

Druivenras(sen)

merlot

Karakter

Felle, paarsrode kleur en een verfijnd bouquet van klein, donker fruit. Zachte, romige smaak met veel
structuur, voldoende vulling met een plezierige afdronk.

Wijnbereiding

Deze merlot van Mazal des Garrigues komt van klei-kalkhoudende bodem en wordt geoogst wanneer ze
optimaal rijp zijn. Vergist wordt gedurende 10 dagen op roestvrij stalen tanks. Voorafgaand aan de
botteling wordt de wijn licht gefilterd.

Gegevens producent

In 1939 besloten 87 wijnboeren in het dorp Calvisson te gaan samenwerken om zo de kosten te delen
en samen de kwaliteit van de wijnen te handhaven en vooral te verbeteren. Aldus ontstond de
coöperatie Les Vignerons de Calvisson met 1.200 ha wijngaard. Calvisson ligt 15 km vanaf Nîmes en 25
km vanaf de Mediterrane kust. Tegenwoordig heeft Les Vignerons de Calvisson 1.500 ha waarvan 1.100
ha aangeplant zijn met voornamelijk rode rassen als merlot, cabernet sauvignon en syrah. Ook wordt er
verdienstelijk wit gemaakt van onder andere chardonnay, sauvignon, viognier. Van de wijnen wordt 80%
geëxporteerd.

Gebied gegevens

De Languedoc stond samen met de Roussillon nog niet zo lang geleden bekend als de ‘wijnschuur’ van
Frankrijk. In rap tempo hebben de boeren in het zuiden echter aangehaakt bij de trend naar betere
kwaliteit, daarbij flink geholpen door Europese landbouwsubsidies. Slechte wijngaarden werden gerooid
en nieuwe aanplant vindt nu alleen plaats op betere gronden en met betere druivenrassen, die in de
Bordeaux, Bourgogne en Rhône bewezen hebben hoge kwaliteitswijnen te kunnen leveren. Omdat deze
druivenrassen niet van oorsprong in de Languedoc/Roussillon voorkwamen, mogen ze niet als
Appellation Contrôlée wijn verkocht worden. Volgens de wijnwet moeten deze wijnen als Indication
Géographique Protégée (I.G.P.) Pays d’Oc aangeboden worden. Voor I.G.P. wijnen geldt een strenge
controle op kwaliteit en herkomst. Oc is afgeleid van Occitanië, het gebied in Zuid-Frankrijk dat nog
steeds een eigen taal (langue) kent, globaal de Languedoc dus.

Serveren bij

Als aperitief, bij niet te zware voorgerechten en wit vleesgerechten.

Serveertemperatuur

16ºC

Overige Informatie

'Garrigue' staat voor stukjes braakliggend land met stug, stekelig struikgewas die je vaak vindt in de
mediterrane kuststroken. Vaak groeien er ook wilde kruiden en bloemen als tijm, rozemarijn,
bergroosjes, orchideeën, etc.. Wijnboeren vernoemen soms hun wijn naar dit fenomeen en laten dit
soort stukjes ook zeker staan omdat ze typiciteit aan de wijn geven.

Allergenen

sulfieten

Producent Website

www.lesvigneronsdecalvisson.com
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