CAVE DE ROQUEBRUN

FRANKRIJK | LANGUEDOC-ROUSSILLON

HET WIJNHUIS | CAVE DE ROQUEBRUN
De Cave des Vins de Roquebrun, een coöperatie anno 1968, is de toonaangevende
producent van het gebied. Hier worden door oenoloog Alain Rogier en zijn
medewerkers met liefde en kunde prachtige wijnen gemaakt. De wijngaarden van
de coöperatie strekken zich uit over grote terrassen van schist, die pal op het
zuiden liggen. Het klimaat wordt gekenmerkt door de beschermende ligging van het
achterliggende gebergte en de verkoelende werking van de rivier de Orb. De wijnen
van Cave des Vins Roquebrun kenmerken zich door hun gulle karakter waarin
kracht hand in hand gaat met finesse.

STREEK | LANGUEDOC-ROUSSILLON
Voor de wijnliefhebber is een reis door het Franse zuiden er
een van verwondering. Geen enkel ander regio biedt zoveel
contrasten. Verzorgde wijngaarden en bloeiende dorpen
enerzijds en vergane glorie en verval anderzijds. Het
uitgestrekte gebied van Roussillon en Languedoc kent
ideale condities voor de wijnbouw. De zomers zijn er warm
en droog en de winters mild. Verder kent het gebied een
enorme diversiteit aan terroirs. De laatste decennia is de
kwaliteitsgroei zo groot, dat we zonder meer van een van de
spannendste wijnregio’s van Frankrijk mogen spreken. In
het hart van de ruige, noordelijke Languedoc ligt de
appellatie van Saint-Chinian. Hoewel de Corbières en
Minervois vaak met de eer strijken, is de appelatie SaintChinian misschien wel de meest interessante regio. Het
geheim in de subregio Roquebrun is de bodem van schist.
Net zoals leisteen is dit een bodemsoort die onder hoge
druk en temperatuur is ontstaan in de aardkorst.
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Prowein 2016. Vol energie en hoop begonnen we de tweede
dag met een afspraak bij een mogelijk nieuw wijnhuis. De ene
na de andere teleurstellende wijn volgde. Hoort erbij. Op weg
naar de volgende afspraak liepen we langs de kleine stand van
Cave de Roquebrun. ‘Zullen we even échte wijn proeven?’,
vroeg Bert. Ons geloof in unieke, onderscheidende wijn was
direct hersteld. De wijnen zijn net zo karaktervol als de
medewerkers van deze eigenzinnige coöperatie! De La Grange
de Combes wordt vervaardigd van de bekende drie-eenheid
grenache, syrah en mourvèdre (vaak afgekort tot, jawel, gsm).
Hout wordt niet gebruikt voor deze cuvée, die vooral uitblinkt
in verfijning en een levendige kruidigheid.
“De La Grange des Combes is kenmerkend voor de elegantere
stijl van wijnen die Roquebrun voortbrengt. Krachtig in zijn
fruit, maar tevens fris, mineraal en aangenaam drinkbaar.
Precies de wijn die je ontkurkt op een koude herfstavond,
begeleid met een steak au poivre.”

– Tim Monten
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