
 
 
 
 
SYRAH  
LA-CHAPELLE-DE-MONTMIJA  
I.G.P. PAYS D’OC  
ROSE  
 
Producent: Domaines Auriol.  
 
Historie: Montmija is de naam van de ‘ribautois’ wijngaard van Juliette en 
Jean Vialade, de familievader. Jean Vialade was een visionaire en president 
van de eerste cooperatief in Ribaute. Deze cooperatief  was de allereerste 
Europere cooperatief die 35 jaar geleden 100% biologisch gecertificeerde 
wijnen op de markt bracht. Montmija is vandaag de dag het label voor alle 
biologische cépage en vintage wijnen van de Domaine Saint Auriol 
groep.   
 
Geografisch: De wijngaarden liggen vlakbij de zanderige gronden van 
de Camarque. De grondsoort bestaat uit zanderige klei. Het klimaat is 
typisch mediterraan, heet en winderig. De wind zorgt voor een goede 
bestuiving, droge bladeren en toplaag van de bodem. Dit voorkomt 
meeldauw en maakt daarmee het biologisch wijnbouwen makkelijker.  
 
Wijngaarden: De wijnstokken zijn zo geplaatst dat alle werkzaamheden 

volledig mechanisch en biologisch verricht kunnen worden. De 

snoeiwijze is genaamd Royat. De opbrengst is 50 hectoliter per hectare. 

De druiven combinatie 90% Syrah en 10 % Grenache.  

Vinificatie en rijping: De oogst geschiedt volledig mechanisch en er 

wordt ’s nachts geoogst. De druiven worden beschermd met droogijs. De oogst wordt 

vervolgens gevinifieerd op lage temperatuur en binnen 2 tot 4 uur geperst. Het sap 

wordt vervolgens geklaard door bezinking voor de verdere vinificatie. Na het 

toevoegen van iets gist vindt de verdere fermentatie plaats op lage temperatuur 

tussen de 14 en 16 graden voor betere smaak ontwikkeling. Net voor het bottelen 

wordt de Syrah geblend met 10% Grenache. De Syrah rosé-La-Chapelle wordt 

gebotteld in het voorjaar.  

Proefnotities en gastronomie: Heldere rosé kleur met paarse highlights. Aromatische 

neus van rood fruit met een frisse, knisperende finish. Hints van fruit compote en 

gekneusd vers rood fruit. De wijn is fris en aromatisch. Een aperitief en terras rosé bij 

uitstek, modern, fris en licht. Jong drinken, binnen 18 maanden na botteling.  

Serveer temperatuur: 10-12 ° C. 


