
De broers Guibert zijn opge-
groeid in de natuur en 
leerden vanaf hun prille 

jeugd van hun ouders dat ze 
er zuinig op moesten zijn. Hun 
beroemde domein Mas de Daumas 
Gassac staat dan ook symbool voor 
een natuurlijke werkwijze en een 
grote bio diversiteit. 
Bij hun nieuwste creatie Tèrra, gaan de 
broers nog een stapje verder. Ze creëer-
den een cuvée van druiven afkomstig van 
Ecocert-gecertificeerde biologische wijn-
gaarden, waarmee ze hun filosofie achter het 
wijnmaken nog eens extra bekrachtigen.

2016 Tèrra
AOP Coteaux du Languedoc
Moulin de Gassac
Een verrukkelijke wijn, gemaakt van syrah 

(60%), grenache (30%) en carignan (10%). 

De druiven werden met perfecte rijpheid 

geoogst en weekten ongeveer twintig 

dagen, waarna ze werden geperst. De 

opvoeding op inoxtank duurde ruim zes 

maanden.

De neus is heerlijk expressief, met tonen van 

donker fruit, specerijen en kruiden. De smaak 

is levendig en heerlijk fris, met een aantrek-

kelijk aardbeien- en kersenfruit en fijne, frisse 

tanninen.

Heerlijk bij rood vlees, pasta’s en 

Provençaalse schotels.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 12,25 per fles € 13,95 

NIEUW IN 
DE FAMILIE 
MOULIN DE 
GASSAC

TÈRRA

Een biologische wijn 
van groot formaat

Wijnkoperij Okhuysen



Aimé Guibert was een visionair. Zonder het zelf te beseffen stond hij aan de 
wieg van een complete omwenteling in de Languedoc. Na de scheiding van 
zijn eerste vrouw trouwde Aimé opnieuw. Als hoofd van het familiebedrijf 

in Millau had hij goed geld verdiend. Het was 
tijd voor een rustiger bestaan; met zijn vrouw 
Véronique ging hij op zoek naar een mooi 
plekje om zich terug te trekken. Zo kwamen 
ze terecht in de prachtige Gassac-vallei waar 
de familie Daumas al eeuwen woonde op een 
prachtig landgoed te midden van bosachtige 
heuvels, een enkele wijngaard, olijfbomen, 
fruitbomen, een groentetuin en een graan-
veld. Ze werden verliefd op het plekje, wat in 

alle opzichten voldeed aan hun wensen. De twee zussen en broer Daumas waren 
oud, hadden geen kinderen en waren bereid het landgoed te verkopen. In 1971 
verhuisde de familie Guibert naar de vallei.

Het sprookje Daumas Gassac
Guibert voelde zich vanaf het begin aangetrokken door de wijngaarden op het landgoed en begon zich 

erin te verdiepen. Via via kwam hij in contact met een bekend oenoloog en bodemexpert uit Bordeaux,  

Henri Enjalabert. Enjalabert onderzocht de bodem in de vallei en verdiepte zich in het microklimaat 

aldaar. Hij was zo enthousiast over zijn ontdekking dat hij niemand minder dan de beroemde professor 

Emile Peynaud overhaalde om een bezoek te brengen aan de Gassac-vallei. Ook Peynaud was onder 

de indruk. Hij voorspelde dat hier wijnen van Grand Cru Classé niveau geproduceerd zouden kunnen 

worden. Mas de Daumas Gassac was geboren, en daarmee het begin van een sprookje. Guibert moest 

aan zijn jonge vrouw echter een belangrijke belofte doen: de prachtige Gassac-vallei moest volledig 

intact blijven. 

Gedreven door een liefde voor de natuur
Aimé hield zich aan zijn woord. Veel groter dan de oorspronkelijke wijngaarden werd het domein niet en 

de prachtige ongerepte natuur bleef behouden. Tegelijkertijd begon Guibert zich steeds meer te ver-

diepen in het werk van de boeren op de omringende heuvels. Hij zag dat prachtige oude wijngaarden 

werden gerooid en vervangen door nieuwe, productievere klonen. Autochtone druivenrassen moesten 

het veld ruimen voor internationale soorten, op plekken waar dit niet verstandig was. Deze boeren 

deden dit vaak in opdracht van de coöperatie, die hun druiven kocht en daar zeer weinig voor betaalde. 

Guibert zag dit met lede ogen aan. Hij realiseerde zich wat hem te doen stond. Hij vroeg de boeren 

om hun oude stokken te laten staan, de autochtone druivenrassen te behouden en hun land zo gezond 

mogelijk te bewerken. In ruil daarvoor betaalde hij een eerlijke, hogere prijs voor de druiven dan de 

coöperatie. Hiervoor richtte hij het bedrijfje ‘Moulin de Gassac’ op en bedacht het merk Guilhem.

De Guilhemwijnen behoren nu 
al vele jaren tot onze populairste 
huiswijnen, voor zowel rood, wit 
als rosé. De rode Guilhem werd al 
driemaal tijdens het Proefschrift 
Wijnconcours uitgeroepen tot 
Beste Rode Wijn in de categorie 
tot € 7,50, wat natuurlijk een 
geweldige prestatie is. De kracht 
van de Guilhemserie is de sterke 
eigen identiteit en de hoge 
kwaliteit. Des te meer omdat 
de wijnen tegelijkertijd zeer 
toegankelijk zijn. Vervelen doen 
ze nooit en ze zijn ook nog eens 
ongelooflijk betaalbaar. Een zeer 
krachtige combinatie.

WIJN 
VAN HET 

JAAR

2017 Guilhem Blanc  
Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac
Gemaakt van sauvignon blanc, clairette en 

grenache blanc afkomstig van de heuvels 

bij het stadje Paulhan. Hier waait ‘s avonds 

een verfrissend windje, wat de natuurlijke 

frisheid van de druiven accentueert. Door 

een koude weking en een vergisting op 

lage temperatuur blijft de fraîcheur ook 

in de wijn intact. Het resultaat is een ver-

kwikkende en elegante wijn!

Proefnotitie: Een uitbundig parfum van 

kruisbes, citrusfruit en groene kruiden. In 

de mond sappig, mooi schoon en rijp wit 

fruit. Hiervan krijg je nooit genoeg! 

Schenkadvies: Een heerlijk aperitief, en 

lekker bij een frisse salade en een visje uit 

de oven.

Op dronk: nu tot 2019

Nu bij doos van 6: € 5,95 per fles € 6,65

2017 Guilhem Rosé  
Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac
Deze saignée-rosé (gemaakt van het eer-

ste weggelopen sap) is een assemblage 

van gelijke delen syrah en carignan. De 

druiven zijn afkomstig van een kalkrijk klei 

plateau, met een toplaag van ‘koele’ leis-

teen en kwarts. Ze bezitten daardoor een 

mooie frisheid. Er wordt vroeg geoogst, 

de druiven worden onsteeld en direct 

daarna zacht geperst. De wijn wordt puur 

op het fruit gevinifieerd. 

Proefnotitie: Zalmroze van kleur. We 

ruiken rood fruit, kruiden en florale tonen. 

De smaak is mooi in balans; het frisse 

bessenfruit komt perfect samen met de 

mineraliteit. De finale is knisperend fris.

Schenkadvies: Verrukkelijk bij rijk gevulde 

salades, Provençaalse visgerechten en 

tonijn teriyaki.

Op dronk: tussen nu en 2019

Nu bij doos van 6: € 5,95 per fles € 6,65

2016 Guilhem Rouge  
Pays de l’Hérault 
Moulin de Gassac
De Guilhem rouge heeft een typisch 

‘mediterrane’ assemblage van syrah (40%) 

en gelijke delen carignan en grenache 

noir. De druiven groeien op hellingen rijk 

aan leisteen. Ze worden samen gevini-

fieerd op inoxtanks. Gelukkig konden 

wij nog wat extra 2016 Guilhem reser-

veren. Hij is ontzettend lekker en werd 

op het laatste Proefschrift Wijnconcours 

(opnieuw!) verkozen tot Wijn van het Jaar. 

Proefnotitie van de Perswijn Wijn-

concours jury: “Veel kleur, intense geur; 

als altijd een slank postuur, verteerbaar 

met frisse tonen, wat tannine, onge-

compliceerd, veel vulling, schoon en 

aangenaam doordrinkbaar.”

Schenkadvies: Bij kaas en charcuterie, 

pasta’s met een tomatensaus en diverse 

vleesgerechten.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: € 5,95 per fles € 6,50

 

GUILHEM

Wijnen met een 
gouden rand

Samuel, Aimé, Gaël en Roman Guibert.

 3 toppers onder de € 6,00



2017 Chardonnay-Viognier  
Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac
Zoals de naam al aangeeft gemaakt van gelijke delen chardonnay en viognier, afkomstig van 

een selectie van oude wijnstokken, aangeplant op een mineraal- en kalkrijke kleigrond. Na 

een koele weking van twaalf uur werden de druiven geperst. Daarna volgde een opvoeding 

van vijf maanden op de fijne gistsporen.

Proefnotitie: Een krachtige, aromatische neus van peren, abrikozen, perziken en witte veld-

bloemen. De smaak biedt een mooi, sappig fruit, met opnieuw een bloemig karakter, een 

aangenaam volle structuur, alles perfect in balans. De afdronk is aantrekkelijk, met tonen van 

exotisch fruit.

Schenkadvies: Een perfect aperitief bij verschillende tapasgerechtjes, prachtig bij langousti-

nes, sint-jakobsschelpen of een gegrilde zalm met een béarnaisesaus.

Op dronk: tussen nu en 2020

Nu bij doos van 6: €  7,95 per fles € 9,25

Wat een klasse!

Bijlage van Vinée Vineuse 1 | Wijnkoperij Okhuysen, maart 2018 | Actie loopt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot 6 april 2018.
Wijnkoperij Okhuysen | Küppersweg 19-21-23 | 2031 EA Haarlem | 023 531 22 40 | vineus@okhuysen.nl | okhuysen.nl 

Bekijk voorwaarden in Vinée Vineuse 1 en okhuysen.nl.

2016 Elise Vieilles Vignes 
Pays de l’Hérault
Moulin de Gassac
Een zeer elegante wijn gemaakt van syrah en merlot afkomstig van een selectie van oude stok-

ken. De syrah staat aangeplant op een kalkstenen bodem op driehonderd meter hoogte en de 

merlot op een zandstenen bodem. De vinificatie vond plaats op roestvrijstalen cuves, waarna de 

wijn negen maanden werd opgevoed op eikenhouten vaten.

Proefnotitie: Een uitbundig parfum van zwarte bessen, frambozen, aardbeien, iets van laurier, 

peper en een lichte houttoets. De smaak biedt rijpe, smeuïge fruittonen, fluweelzachte tanninen 

en eindigt in een lange, licht kruidige afdronk.

Schenkadvies: Heerlijk bij gekruide kipgerechten, stoofvlees, entrecote en lam.

Op dronk: tussen nu en 2021   

Nu bij doos van 6: €  7,95 per fles € 9,25

Dit is wat wij tegen elkaar zeiden toen we onlangs deze wijnen op de proeftafel hadden staan. 
Voor ons zijn dit de paradepaardjes uit de stal van Moulin de Gassac.

ELISE

CHARDONNAY
VIOGNIER

Nu bij doos van 6:

€ 7,95 per fles
€ 9,25

Nu bij doos van 6:

€ 7,95 per fles
€ 9,25


