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TourDe lekkerste
de France
wijnen uit Frankrijk
RO
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e maand juli staat
in het teken van
de 108e editie van
de Tour de France.
Wij nemen je mee
naar de wijnstreken
waar de wielrenners
doorheen gaan. Ons
startpunt is de grootste
wijnstreek van Frankrijk,
Languedoc-Roussillon.
Hier stoppen we bij
Domaine Paul Mas,
met de frisse, uitbundige
wijnen van Côté Mas.
Onze tour gaat verder
langs het Loire gebied,
waar Domaine Sauger
zorgt voor heerlijke
zomerwijnen. In de
Loire kunnen we ook
niet om de Sauvignon
Blanc heen. De wijnen

van Domaine Gerard
Fiou laten zien wat er
in dit gebied allemaal
mogelijk is met deze
druif. We dalen af via
de Mont Ventoux en
maken een tussenstop
bij de Château Pesquié
Terrasses Rosé, getipt
door de NRC als
‘onweerstaanbare
rosé’. Dat klinkt goed,
toch? Onze Tour eindigt
in de Côtes du Rhône
bij de wijnen van Le
Paradou. Een feestje
voor de beginnende
wijndrinker, maar ook
zeker voor de liefhebber
van authentieke druiven
als Cinsault, Grenache
en Viognier! Ga je met
ons mee Frankrijk in?

Actie:
bij 6 flessen

Languedoc
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Côté Mas
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mixen mag
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e Languedoc-Roussillon
is de grootste wijnstreek
van Frankrijk, grenzend aan de
Middellandse Zee en Spanje.
De grootste wijnstreek, met de
meeste microklimaten, zo’n
25 verschillende wijnregio’s en
gigantisch veel druivensoorten.
Daarnaast mogen de
wijnmakers in dit gebied,
veel meer dan in de rest van
Frankrijk, zelf bepalen hoe hun
ideale wijn eruit ziet. De keuze
is dus reuze. Hulp nodig met
kiezen? Ga dan voor de wijnen
van Côté Mas, van het wijnhuis
Domaine Paul Mas. Fris, fruitig,

rijk en uitbundig: deze woorden
passen bij Côté Mas. Het
behoud van het karakter en de
typiciteit van de druivenrassen
staat centraal in het proces,
om wijnen te produceren
die perfect aansluiten bij de
wensen van de wijnliefhebbers.
Haal het mediterrane
vakantiegevoel in huis!
Stuk voor stuk wijnen van hoge
kwaliteit, met een fantastische
uitstraling en deze maand
extra fijn geprijsd: je krijgt
15% korting bij aankoop van
6 flessen Côté Mas (mixen mag).
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ij vervolgen onze Tour naar het Loire gebied,
in het midden van Frankrijk. De streek is
vernoemd naar de langste rivier van Frankrijk die
door dit gebied loopt. ‘De tuin van Frankrijk’, zo
noemt men de langste wijnstreek van Frankrijk ook
wel. Hier produceert men o.a. fantastische wijnen
van sauvignon blanc (Sancerre en Pouilly-Fumé) en
pinot noir. De Sauvignon Blanc wijnen uit de PouillyFumé regio zijn vaak voller en rijker van textuur,
vergeleken met de Sancerre wijn. De Pinot Noir druif
geeft lichte rode wijnen, zowel van body als kleur
met een volle smaak. Ideaal als rode zomerwijn.
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Loire

Domaine
Gerard Fiou

et familiedomein Gerard Fiou wordt al generaties van vader
op zoon doorgegeven. “For 10 generations, our family
has devoted its passion and values to Sauvignon Blanc and
Pinot Noir to craft wines of unique expression.” De wijngaarden
zijn aangeplant op exceptionele terroir van silex (vuursteen),
en dat proef je terug in de wijnen. Gerard Fiou produceert
fantastische Sauvignon Blanc wijnen, met als basis de finesse
in mineralen, zuren en fruit. Laat je ook eens verrassen door de
‘Grand Roc’ van dit volledig biologisch gecertificeerde wijnhuis.

Actie:
2 voor
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Ingrediënten (4 personen):
• 75 gr eikenblad sla
• 125 gr geitenkaas
• 4 verse vijgen
• 1 grote peer
• 75 gr walnoten
• 1 eetl honing

€25
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Actie:
2 voor

Actie:
2 voor

€45

€20

Jambon de Paris
salade met
geitenkaas, vijgen
en peer

Just Fiou Sauvignon Blanc
Prachtige textuur, sappig en
verfrissend. Stuivende aroma’s
van citrus fruit, groene appels en
buxus. Heerlijk om zo te drinken,
of in combinatie met groene
salades, geitenkaas en schaal- en
schelpdieren.
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Recept juli
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€
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per fles

Actie:
2 voor

€65

Bereiding
1. Schil de peer en snijd in stukjes en de vijgen in
kwarten.
2. Klop de olijfolie, citroensap, honing en een
snufje peper en zout door elkaar.
3. Meng de sla met de vijgen, peer en walnoten
en meng de dressing er door.
4. Verdeel als laatste de plakjes Jambon de Paris
en verse geitenkaas er over.

Wijntip!
Van

€ 11,95

Domaine
Sauger

E

en familie wijnhuis in de Franse
Loïrestreek sinds 1870. Met
plezier hoog in het vaandel. Plezier
in het maken van kwaliteitswijn,
met respect voor de natuur; plezier
in het gebruik van verschillende
(traditionele) vinificatie methoden,
plezier in de veelzijdigheid van
het vak. Domaine Sauger maakt
vooral jonge wijnen: fris, licht en
mineralig. Heerlijk als verkoeling
voor de zonnige zomerdagen!
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Domaine Sauger
Cheverny Rouge
Een frisse fruitbom die
heerlijk wegdrinkt in
de zomer. Tip: drink
hem licht gekoeld,
dat maakt hem
nog lekkerder! Ook
leuk: serveer bij
visgerechten.

Domaine Sauger
Cheverny Blanc
Een prachtige balans
in souplesse, frisheid
en mineraliteit, met
citrus, exotisch fruit en
prikkelende aroma’s van
buxus. Drink deze wijn
bij asperges, schaal- en
schelpdieren en witvis.

Domaine Fiou
Sancerre Blanc
Afkomstig van een bijzonder
‘terroir’ wat zorgt voor het
bijzondere karakter van
deze sauvignon blanc.
Intens krachtig bouquet
van steenfruit met rokerige
aroma’s van kruiden. Heerlijk
bij schaal- en schelpdieren,
geitenkaas, gastronomische
visgerechten.

Domaine Fiou Sancerre
‘Grand Roc’ Terroir de Silex
“Een voorbeeld van geraffineerde
verfijning. Grote klasse” – onze
conclusie van deze wijn. Een
complexe, verfijnde geur van
kruisbes, groene appel, citrus en
witte bloemen met fijne fruitzuren,
vanilletonen en steenfruit. Combineer
hem met schaal- en schelpdieren, vis
en Franse geitenkaas.

• 2 eetl olijfolie
• 1 eetl citroensap
• Peper en zout
• 6 plakjes Jambon
de Paris

95

Wijn van de
maand

Chateau Pesquié
Terrasses Rosé
Frankrijk | Côtes
du Rhône

per fles

Getipt door de
NRC!

In de NRC getipt als 1 van
de 10 ‘onweerstaanbare
rosé’s door wijnschrijver
Esmee Langereis:
‘Energieke rozen en
frambozen met wellustige
mineraliteit. Dit vindt
iedereen lekker’ –
beoordeeld met een 9.
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Côtes du Rhône
W

e eindigen onze Tour de France in de Côtes du Rhône. Een wijnstreek
met de laagste oogstopbrengst, wat leidt tot wijnen van hoogstaande
kwaliteit. Hier werken de wijnmakers onder strenge regels. In het zuidelijke
deel zijn de grenache en viognier de belangrijkste druiven. De wijnen
kenmerken zich als fruitig, lekker wegdrinkend, soepel en aangenaam. Een
feestje voor de beginnende wijndrinker, maar ook zeker voor de liefhebber!

Gastrovino’s Favorieten

D

e broers Frédéric
& Alexandre
Chaudière van het
familie wijnhuis Château
Pesquié maken de
Paradou wijnen. Mede
dankzij de unieke
ligging, de gevarieerde
bodem en de juiste
druivenrassen worden in
deze regio wijnen van
topkwaliteit gemaakt.
Paradou is een oud
Provencaals dialect
voor Langue d’oc
en refereert aan de
oude watermolens
die vroeger werkzaam
waren in het gebied.
Één van deze
watermolens was in
het bezit van de familie
Chaudière. De broers
zijn pioniers in de Côtes
du Rhône streek; de
vele waarderingen in
de international wijnpers
onderstrepen dit.

Gastrovino
Proefdoos
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€

per fles

6 flessen

€ 7,50

ons
Nieuwrtiinment
asso

per fles

12 flessen

€ 6,95
per fles

Le Paradou
Viognier Blanc
Rijke smaak van
frisse citrus, wit
fruit en florale
tonen. Heerlijk
in combinatie
met gegrilde vis,
coquilles, risotto,
geitenkaas.

Le Paradou
Cinsault Rouge
Een heerlijke,
toegankelijke rode
zomerwijn: lekker jong,
vol fruit. Tip: drink hem
gekoeld ( een uur van te
voren in de koelkast) en
bij voorkeur bij de een
BBQ, pizza of een goed
gevulde borrelplank.

Le Paradou Cinsault Rosé
Mooie lichte rosé met een
geur van rode bessen. De
smaak is soepel met elegante
frisse tonen van framboos
en rode bessen. Smaakt het
best op zonnige dagen, net
als bij gegrilde groenten, wit
gevogelte, salades, verse
geitenkaas en pizza.

10 euro
korting,
inclusief
GRATIS
Glossy
Magazine!
Maak een eigen Tour de France met deze selectie
van de leukste en lekkerste Franse wijnen
uit deze folder in een mooie geschenkdoos.

Just Fiou Sauvignon Blanc
Château Pesquié Terrasses Rosé
Côte Mas Rosé Aurore

Le Paradou Cinsault Rosé
Le Paradou Viognier Blanc
Domaine Sauger Cheverny Rouge

Acties zijn geldig t/m 4 augustus 2021. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
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