ADVERTENTIE

WERCO WINES

Werco Wines maakt
eigen artisanale wijnen
in de Languedoc
Werco Wines, opgericht in 1946, is een gespecialiseerde wijnhandel in
Oostende. Sinds 2011 heeft Werco een eigen wijngaard in het zuiden van
Frankrijk. Het domein Mas de la Doux ligt op het grondgebied van Dio et
Valquières, in de buurt van Béziers.
Waarschijnlijk droomt elke wijnhandelaar er stiekem van
om ooit zelf wijn te verbouwen. Bij Werco Wines is die
droom uitgekomen. Toen de vennoten het wijndomein
Mas de la Doux voor de eerste keer zagen, was het
liefde op het eerste gezicht.

TRADITIONELE RASSEN
Mas de la Doux ligt in een heuvelachtig gebied met
ongerepte natuur, waar zo goed als geen huizen staan.
Het domein is 15 hectare groot, waarvan 8,5 hectare
beplant is. Voor de overname produceerde het domein
druiven voor de lokale coöperatieve wijnmakerij. Stap
voor stap heeft Werco Wines de wijngaard volledig
vernieuwd. Er kwamen nieuwe wijnstokken naast de traditionele rassen uit de regio Haute Vallée de l'Orb, waar
het domein ligt. Voor witte wijnen zijn dat chardonnay,
grenache blanc, marsanne en dit jaar komt er een perceel rousanne bij. De rode wijnen worden gemaakt van
pinot noir, cinsault, syrah en grenache.

wel onmiddellijk drogen. Zo zijn er op een heel seizoen
maar een drietal behandelingen met natuurvriendelijke
middelen nodig.
Ook de oogst gebeurt volledig met de hand. Zo ben je
zeker dat alleen rijpe druiven geplukt worden, zeggen de vennoten. Want zelfs de beste wijnmaker kan
geen goede wijn maken met slechte druiven. De witte
druiven worden onmiddellijk geperst in een pneumatische pers. Bij de rode druiven worden eerst de steeltjes
verwijderd; daarna worden ze met de hand gesorteerd,
zodat alleen intacte druiven in de cuves belanden. De
gisting en rijping gebeurt, afhankelijk van de wijn, in
inox kuipen of houten vaten.

Het domein wordt beheerd door een lokale Franse medewerker, die er een voltijdse dagtaak aan heeft. Werco
Wines koos ervoor om zijn wijnen op artisanale wijze te
maken, en daar komt nu eenmaal veel manuele arbeid
bij kijken. Het risico op ziektes wordt echter veel kleiner.
Een van de grootste bedreigingen voor druiven is namelijk schimmelvorming wanneer na regen de zon weer
schijnt. Op sommige domeinen worden druiven daarom
tot vijftien keer toe met chemische bestrijdingsmiddelen behandeld. Op Mas de la Doux wordt elke scheut
apart omhoog gebonden - dat is enorm veel werk, maar
daardoor kunnen de druiventrossen na een regenbui
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Mas de la Doux
“Convives”
2018 (wit): 75 cl
€ 11,67

Mas de la Doux
“Convives”
2018 (rosé): 75 cl
€ 11,45

Mas de la Doux
“Regain”
2015 (rood): 75cl
€ 11,67

Mas de la Doux
“Olivèdes”
2016 (wit): 75 cl
€ 15,95
De volledige fiche voor
elke wijn vind je hier:

Mas de la Doux
“Olivèdes”
2014 (rood): 75 cl
€ 15,95

DE SMAAK VAN HET TERROIR

VEEL HANDWERK

ONTDEK DE WIJNEN
VAN MAS DE LA DOUX

Het domein Mas de la Doux produceert een vijftal
verschillende cuvées van pure, zeer toegankelijke
wijnen. Je proeft er het terroir in. De regio heeft een
zeer specifieke bodem, ‘la ruffe’ genoemd, die rood
gekleurd is door ijzeroxide. Daarnaast zijn er ook basalt
– een vulkanisch gesteente rijk aan mineralen – de
lokale zandsteen (grès) en kalksteen. Die bodemsoorten
dragen bij tot de licht geroosterde toets in de wijnen.
Dankzij de vulkanische bodem kunnen de wijnen ook
lang bewaard worden.
Mas de la Doux produceert 30 à 35.000 flessen per jaar,
wat niet veel is voor een domein met die oppervlakte. "Dat is bewust; we willen niet aan massaproductie
doen", zeggen de vennoten. "We leggen de lat voor
kwaliteit elk jaar een stukje hoger, en dat kan alleen als
we kleinschalig en artisanaal blijven werken."
WWW.MASDELADOUX.COM

Wil je de artisanale wijnen van Mas de la Doux leren
kennen? Bestel dan een ontdekkingspakket bij
Werco Wines. Het ontdekkingspakket bevat een fles
van elk van de vijf verschilllende cuvées.
In plaats van € 66,96 voor de vijf wijnen betaal je
slechts € 49,95 (+ € 9,95 verzendkosten buiten
West Vlaanderen).
Al overtuigd? Dan zijn er nog twee tijdelijke
promoties tot en met 15 mei 2021:
• 9+3 voordeelaanbod: bij aankoop van 9
dezelfde flessen Mas de la Doux krijg je drie
flessen gratis.
• Magnum-aanbod: bij aankoop van zes flessen
Mas de la Doux van dezelfde soort krijg je een
magnumfles Mas de la Doux “Convives” Blanc
2018/150 cl,Mas de la Doux “Regain” Rouge
2016/150 cl of Mas de la Doux “Convives” rosé
2018/150 cl gratis.
info@wercowines.com
059 70 33 22.

Alle aanbiedingen zijn geldig in de
webshop www.wercowijnshop.com,
of bij Werco Wines, Hospitaalstraat 5,
Oostende.
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