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Riedel Cabernet

Château Mazeyres 15-17°C
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FRUITIG | KRUIDIG

S T I J L F O O D

DOMEIN

FRAÎCHEUR

BODY

MINERAAL

FUNKY

COMPLEX

Serveer hem bij kalfsvlees, varkensvlees 
en pluimwild.

FOODPAIRING

Blue d’Auvergne, blauwe kaas, oude 
Mimolette, Brie de Meau

KAAS

La Revue du Vin de France : 91/100
AWARDS

BESTEL EN 
MEER INFO



Frankrijk
LAND

Bordeaux
REGIO

Pomerol
APPELLATIE

L O C A T I E

Gematigd maritiem met 
warme en vrij droge zomers

KLIMAAT

Na de klassieke vinificatie volgt de 
rijping, die gebeurt voor 30% in eiken 
vaten en grote foudres, en voor 70% 
in betonnen cuves, waarvan een deel 
eivormig zijn.

VINIFICATIE

De bodem van de 23,8 hectare grote 
wijngaard bestaat uit klei, zand en 
grind. Het rendement bedraagt slechts 
25 hl per hectare. De cultivatie gebeurt 
op biodynamische wijze.

WIJNGAARD

In het bosrijke en golvende landschap waar het 
riviertje L’Aigue de scheiding vormt tussen de 
Vaucluse en Drôme vinden we Domaine Roche-
Audran. De huidige eigenaar is Vincent Rochette 
die het in 1998 overnam en zo de 5e generatie 
wijnbouwer werd. Ze bewerken drie terroirs: 
Vaison La Romaine, Châteauneuf-du-Pape 
en Visan die over 35 hectare wijngaarden zijn 
uitgespreid. Op hun grootste wijngaard in Buisson 
vind je Carignan, Mourvèdre en Grenache stokken 
die tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het domein 
heeft twee hoofdobjectieven: de authenticiteit 
en de expressie van het terroir maximaal in hun 
wijnen laten weerspiegelen. Ze hechten veel 
belang aan het biodynamische aspect van de 
wijnbouw: de wijnranken vinden hun energie om 
te groeien en om uiteindelijk rijpe druiven voort 
te brengen uit de synergie die ontstaat uit het 
kosmisch ballet: de stand van de zon, de maan, 
de planeten… De traditionele landbouw (en 
wijnbouw) zorgt voor een snelle uitputting van de 
bodem en dit leidt tot het gebruik van kunstmest 
en allerhande bestrijdingsmiddelen. Dit scenario 
wil Vincent dus absoluut vermijden. Bij de 
biodynamische en levendige wijnen van Domaine 
Roche-Audran komen de termen kruidig, floraal, 
mineraal, rond en sappig spontaan in je op en dat 
resulteert steeds in een fijn glas wijn!

WIJNBOUWER: CHÂTEAU MAZEYRES

W I J N B O U W


