
TERRE DES CHARDONS - De familie Chardon woont sinds 1982 in
de stad Bellegarde, in de Gard, op een land van zon, stenen en
wind. In 1999 nam Jérôme, zoon van de oude Chardon, de dertig
hectare van de familieboerderij over die gewijd is aan tuinieren en
boomteelt. Hij besloot toen om 9 hectare wijnstokken aan te planten,
en nam het op zich om deze te cultiveren volgens de principes van
de biodynamische teelt. Er worden temperamentvolle wijnen
gecreëerd op de finesse en frisheid van de zuidelijke AOP’s
Costières de Nîmes (rood) en Clairette de Bellegarde (wit).

Terre des Chardons

De wijnkelder
De wijnkelder van de familie Chardon is volledig opgetrokken uit
natuurlijke materialen.

De muren van de kelder zijn opgetrokken uit stenen uit de steengroeven
van Pont du Gard op 25 km van de wijngaard. Deze stenen zijn
2,10m lang, 0,90m hoog, 0,60m dik en wegen 2,5 ton. Ze werden
gemetseld met mortel op basis van kalk. Dit materiaal, dat al door de
Romeinen werd gebruikt om de beroemde Pont du Gard te bouwen,
zorgt ervoor dat de kelder een constante temperatuur en vochtigheid
behoudt.

Onder het dak werden kurkplaten van 8 cm dik aangebracht,
geïnspireerd op technieken die van oudsher in mediterrane streken
werden gebruikt. Dit natuurlijke materiaal heeft een uitzonderlijk
isolerend vermogen en is bestand tegen weersinvloeden.

Het frame van de wijnkelder is gemaakt van hout uit de Vogezen
zonder enige chemische behandeling, wat een extra garantie biedt
voor de kwaliteit van het milieu. Het geheel is bedekt met traditionele
terracotta tegels.

Het plafond van de kelder is gebouwd met terracotta Limoux-gewelven,
geplaatst op keramische balken, en doet zo denken aan de
constructies van boerderijen en kelders uit die streken.

Verven op basis van caseïne en natuurlijke pigmenten maken het
mogelijk om kleuren te verkrijgen die in harmonie zijn met de steen en
de gewelven.

“Ons doel is om zo dicht mogelijk bij de
oogst te werken om lokale wijnen te vinifiëren,
vooral wijnen voor het plezier. We voeren
een zeer strikte perceelselectie uit om kleine
jaargangen afzonderlijk te vinifiëren en dit
geeft ons dan een ruimere keuze tijdens de
melanges (gemaakt met de hulp van de heer
Jacques Puisais, oenoloog en oprichter van het
smaakinstituut).

Onze wijnen worden traditioneel gevinifieerd.
Fermentaties worden uitgevoerd met inheemse
gisten en zonder zwavel om de typiciteit van
ons terroir te onthullen. Zodra de gisting is
voltooid, worden onze wijnen vervolgens in
vaten verfijnd.

We werken aan onze wijnen op basis van de
maankalender om elke actie ten gunste van de
wijn te laten zijn. Het gebruik van additieven
(lijm, filtratie, enz.) die tot op zekere hoogte
de expressie van de wijnen kunnen
veranderen, wordt beperkt of zelfs vermeden.”


