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IGP Pays d'Aude 
 
Producent en wijngaard: 
De Albariño Les Vignes Rares maakt deel uit van de collectie van vijf rassen 
die aanwezig is op een speciaal aangelegde wijngaard rondom Chateau 
Ciceron. Door de redelijk stijle helling zijn hier meerdere grondsoorten/ terroirs 
op een klein stuk land aan de oppervlakte bloot zichtbaar. Door nauwkeurige 
selectie van druivenrassen die optimaal passen bij de verschillende terroirs 
haalt Claude Vialade het maximale uit de druivenstokken, met groot respect 
voor de bodem door minimaal en uitsluitend noodzakelijk gebruik te maken 
van biologische hulpmiddelen.  
 
Druivensoort 
100% Albariño 
 
Kleur en smaak: 
Fris geelgroen van kleur. Een aantrekkelijk aroma met aangename hinten van 
boter en tropisch fruit. Dit mooi in balans met eikenhout. Verfrissend en 
exotisch van smaak. De smaak is krachtig, met hints van mango, lychee en 
mint. De geur is levendig met een goede aromatische intensiteit. De wijn is 
goed geconcentreerd, mooi in balans en heeft een lange afdronk.  
 
Geschiedenis: 
Door de gevolgen van de opwarming van de aarde en de warme zomers is 
Claude Vialade goed gaan kijken naar de toekomst van de wijnbouw in Zuid 
Frankrijk. De bekende en succesvolle druivenrassen die al jarenlang in deze regio 
verbouwd worden zijn in de toekomst niet meer geschikt voor dit klimaat. Dus nam 
Claude enkele rassen die zuidelijker (noord Spanje) veel succes hebben, zoals deze 
Albariño. En dit is nu al (in 2016 vond de vijfde oogst plaats) al een groot succes 
gebleken. Missie geslaagd! 
 
Gastronomie: 
Perfect als aperitief of bij gegrilde vis. Staat bekend om goed bij iets pittiger eten te 
passen, zoals bij de Mierikswortel en pittige sauzen op sojabasis. De wijn is iets  
rokerig en dat wordt mooi in balans gehouden door bijvoorbeeld gegrilde of gerookte 
vis waarbij de frisheid van de wijn er voor zorgt dat de volgende gang weer met een 
schoon pallet genoten kan worden. 
 
Serveer deze wijn niet te koud maar het beste op 14°C. 


