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Het Domein
Terre des Dames, voorheen Mas des Dames, ligt in de heuvels boven Béziers (Languedoc).
Alle wijngaarden rond het huis uit 1750 hebben nog hun oorspronkelijke structuur: kleine
percelen omringd door wilde vegetatie.
Ideaal voor onze biologische manier van werken.

Voor de Nederlandse Lidewij van Wilgen begon een nieuw leven toen ze het domein in 2002
overnam: de oude wijngaarden werden gerestaureerd, de cave gemoderniseerd, het huis
verbouwd – veel energie om te komen tot een wijn die Jancis Robinson nu rekent tot haar
‘Languedoc favorites’.
Alle druiven, voor iedere wijn, worden met de hand geplukt en rigorous uitgezocht op een
sorteertafel. De bijzondere geologische situatie met ondergronds water geeft de wijnen van
Terre des Dames een frisheid die behoorlijk uniek is in deze region.

De Wijnen
Terre des Dames – La Dame 2015
AOC Coteaux Languedoc
Grenache, Carignan, Syrah (50/30/20%)
De referentie-wijn van Terre des Dames: een typische Languedoc door zijn fruit en concentratie .
A-typisch echter door zijn zachte tanines en zijn frisheid .
La Dame kreeg ooit de hoogste score van alle Languedoc-wijnen door Wine Spectator (91/100)

Terre des Dames – La Diva 2014

Vin de Pays Coteaux de Murviel
Het meest bijzondere van onze Diva is haar assemblage: naast Syrah (50%) en Grenache (30%)
ook Alicante Henri Bouchet, een getinte druivensoort uit een honderd jaar oude wijngaard die
nog maar 15 hl per hectare geeft.
La Diva heeft, met haar elegantie en complexiteit, alle kwaliteiten van een ‘grand vin’ .
De lichte, precise houtopvoeding geven haar ^luwelen tanines die maken dat de wijn (hoewel nog
jaren te bewaren) nu al te drinken is.
Net als de wit staat La Diva op de kaart bij oa ‘The Waterside Inn, London (***Michelin), The
Ledburry (**), The Connaught (**), Gordon Ramsey (**)
Terre des Dames - Le Blanc – 2017
Vin de Pays d’Oc
Een bijzondere wijn gemaakt van 100% witte Grenache. De fossielen van oesters in dit perceel
geven de wijn een mooie mineraliteit en een voor de regio
ongebruikelijke frisheid. De helft van de wijn is opgevoed in grote vaten van Frans eiken, die we
handmatig battonneren. Het resultaat is een subtiele complexiteit met een houtrijping die je
hoogstens kunt raden.
Terre des Dames – La Diva Blanche
Vin de Pays d’Oc
De druiven van de oudere wijngaard zijn apart gevini^ieerd en opgevoed in een 600 liter vat dat
volgens een geheim recept van onze vatenmaker getoast is. ‘Vertrouw me’ zei hij alleen maar. Het
bleek zo uitzonderlijk goed, dat we deze wijn apart op ^les hebben gezet. Totale productie: 800
^lessen. Nog zeker vijf jaar te bewaren.
Terre des Dames – Diva Rosé 2016
AOC Languedoc
Mouvèdre, Grenache Syrah (50/30/20%).
‘Ceci n’est pas un simple rosé, c’est un VIN’ staat op onze ^les. Geen limonade, maar een precise
wijn gemaakt van druiven met lage rendementen waaronder een oude Grenache die eerder in
een rood zou passen. Met nog meer ambitie hebben we onze rosé zelfs een houtopvoeding
gegeven! Deze frisse, kruidige wijn leent zich uitstekend voor bij de maaltijd.

Zelfde Domein – Zelfde Wijn – Nieuwe Naam
Meer info op: www.terredesdames.fr
terre.desdames@gmail.com
Terre des Dames – Route de Causses et Veyran – 34490 Murviel les Béziers
(0033) 467 37 26 63 – (0033) 6 60 8800 17.

