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Deze wijn is een goede begeleider 
van vis in een roomsaus, gevogelte, 
langoustine, koude salades, truffels, 
Oosterse gerechten.

FOODPAIRING

Blauwe kazen, Halloumi, Saint Félicien, 
Tomme van de Jura.
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Frankrijk
LAND

Sud-Ouest
REGIO

Bergerac
APPELLATIE

L O C A T I E

Gematigd-warm met 
mix van continentale en 
maritieme invloeden

KLIMAAT

De trossen worden bij aankomst in het wijnhuis 
ontrist en ondergaan een 48 uur durende 
maceratie op de schil. De débourbage gebeurt 
op een natuurlijke wijze zonder het gebruik 
van enzymen. De fermentatie neemt plaats in 
foudres van 30 hl. De wijn rijpt gedurende 16 
maanden op droesem in grote foudres, hierbij 
wordt de bâtonnage techniek toegepast. De 
wijn ondergaat een minimale filtering.

VINIFICATIE

De biologisch geteelde Sauvignon Blanc 
druiven komen van een 3,5 hectare groot 
perceel. De bodem bestaat uit klei en kalksteen 
met daarin een groot aandeel van de typische 
kalksteen uit de Aquitaine.

WIJNGAARD

Château Tour des Gendres bevindt zich in de 
Bergerac. Deze regio ten oosten van Bordeaux 
kent een lange wijngeschiedenis die reeds in 
1936 met een AOC status werd beloond. Bergerac 
ligt door zijn nabijheid tot de wereldbefaamde 
Bordeaux streek bijna letterlijk in zijn schaduw 
en dit is natuurlijk volledig ten onrechte. Het 
verhaal van Château Tour des Gendres start 
in 1925 toen Vincenzo de Conti samen met zijn 
vrouw en hun kinderen naar het Zuid-Westen 
trok om daar hun wijndroom te realiseren. De 
geschiedenis van hun terroir in Ribagnac, dat 
zo’n 20 km ten zuiden van het stadje Bergerac 
ligt, gaat tot in de 12e eeuw terug. Luc en Albert 
de Conti tekenden voor de derde generatie. Sinds 
2005 gebeurt de cultivatie van de wijngaarden 
en vinificatie volledig biologisch. In de loop der 
jaren werd de Conti-familie flink uitgebreid en 
om mogelijke discussies over de te volgen weg te 
vermijden hebben ze het 60 hectare grote domein 
in twee gesplitst waarbij Margaux en Gilles, de 
kinderen van Luc, onder de naam Château Tour 
des Gendres verdergaan. Maar ze blijven in zeer 
nauwe samenwerking met Le Domaine Albert de 
Conti waar de kinderen van Francis de overige 
30 hectare beheren. Respect voor het terroir sluit 
natuurlijk wel geen innovatie uit, zo zijn ze recent 
beginnen experimenteren met het gebruik van 
amfora tijdens de rijping.
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