
Wijnpioniers in de Ventoux



Gelukkig bestaan ze nog, die leuke en niet al te grote 
familiebedrijven waar liefde en passie voor het product 
primair zijn en belangrijker dan de grootte van de 
onderneming of veel geld verdienen. 

Zij gaven hun toenmalige werk als 
spraakdocente en fysiotherapeut op en 
stortten zich met volle overtuiging op 

het produceren van wijnen. 

Nu word je met wijn maken niet zo snel rijk, zeker niet 
als jouw Domaine aan de voet van de Mont Ventoux 
ligt. Een familieepos dat begon in 1971 met de aankoop 

van het 18e eeuws Château Pesquié  in de Ventoux door 
grootouders René en Odette Bastide. Rond 1985 is het 
domein overgenomen door dochter Edith en schoon-
zoon Paul Chaudière. Zij gaven hun toenmalige werk als 
spraakdocente  en fysiotherapeut op en stortten zich 
met volle overtuiging op het produceren van wijnen. 
Er werd geïnvesteerd in een nieuwe wijnkelder met 
productieruimte en in 1990 produceerden zij hun eerste 
wijn. Vanaf 2003 is de leiding geleidelijk overgegaan 
naar de derde generatie.  Alexandre en Frédéric, zonen 
van Edith en Paul, runnen nu samen met neef Renaud 
het domein.

Een uitzonderlijk microklimaat
Château Pesquié is gevestigd in de gemeente  
Mormoiron. Het totale oppervlakte aan wijngaarden 
bedraagt ongeveer 100ha en worden volledig biologisch 
bewerkt. Uniek is de ligging van de wijngaarden aan de 
voet van de majestueuze berg: Mont Ventoux (1912m). 
Op een hoogte tussen de 300 en 400 meter profiteren 
de druiven van een bijzonder fris microklimaat waardoor 
de rijping trager verloopt en er later geoogst kan worden. 

De gevarieerde bodem van kiezelhoudende grond, ver-
mengd met klei en kalksteen tezamen met het gunstige 
microklimaat, staan borg voor wijnen van topkwaliteit.

la famille



Château Pesquié is bijna 50 jaar geleden 
gestart, wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen 
geweest tot nu toe?
Het is inderdaad 3 generaties geleden dat onze familie 
Château Pesquié heeft gekocht en er zijn veel ontwik-
kelingen geweest. Onze grootouders Odette en René 
renoveerden een groot gedeelte van de wijngaarden in 
1970. De opbrengst aan druiven werd toen verkocht 
aan de lokale coöperatie. De stokken van toen bestaan 
nog steeds en daarom bezitten wij een groot oppervlakte  
aan ‘oude stokken’. Een tweede ontwikkeling, en 
misschien wel de belangrijkste, was het moment dat 
onze ouders Edith en Paul besloten om de coöperatie 
in 1990 te verlaten en daarmee één van de eerste 
onafhankelijke wijnproducenten te worden van AOC 
Côtes de Ventoux. Een derde belangrijk moment vond 
plaats in 2007 toen wij besloten om te schakelen van 
duurzame wijnbouw naar biologische wijnbouw.

Château Pesquié was dus een pionier als 
onafhankelijk wijnproducent. De naam is nog
steeds rijzend als topproducent. Hoe blijven
jullie op dit niveau presteren?
Wij dagen onszelf continu uit in het zoeken naar  
kwalitatieve verbeteringen in het fantastische terroir 
van de Ventoux. Wij zijn bijvoorbeeld bezig om een 
nieuwe topcuvée te lanceren met de naam Ascencio,  
voornamelijk gemaakt van grenachedruiven en gerijpt 
in betonnen vaten gedurende 2 jaar. Een ander belang- 
rijk aspect is het werken met biodynamische praktijken. 
Ons doel is om Demeter (niet alleen Ecocert)  
gecertificeerd te zijn in april 2019. Hoewel we niet  
vanaf nul beginnen hebben mijn broer en ikzelf het 
gevoel dat wij nog heel veel kunnen leren!

Jullie maken een prachtige serie kwaliteits- 
wijnen. Welke wijn van Château Pesquié heeft 
jullie voorkeur en waarom?
Dat is een ‘lastige’ vraag omdat al onze wijnen ons dier-
baar zijn. Naast Ascensio en Artemia, onze beste rode 

wijnen, gaat de voorkeur uit naar de Quintessence Blanc, 
vanwege de hoogteligging en het koele microklimaat 
van de Ventoux. We hebben een fantastisch terroir 
voor de productie van witte wijnen maar niemand is 
daarvan op de hoogte. Met de uitstekende jaargang 
2016 Quintessence Blanc wordt het misschien mogelijk 
dit beeld in positieve zin te wijzigen. 

Welke wijnen buiten Pesquié genieten jullie van?
Buiten Pesquié zijn er zoveel verschillende wijnregio’s 
waar we van kunnen genieten en we proeven vrij veel 
omdat het ook onze passie is! Onze meest favoriete 
wijnen vinden we toch in het Noordelijk Rhône gebied; 
grote wijnen van Côte-Rôtie brengen ons dichtbij de 
hemel…

Voor veel Nederlandse wijnliefhebbers staan 
wijnen uit de Rhône en Ventoux synoniem voor 
rood terwijl jullie fantastische witte wijnen 
produceren. Als bedrijf zouden jullie dus meer 
kunnen verdienen met alleen rode wijnen, 
waarom blijven jullie dan toch de witte wijnen 
produceren?
Ja, dat klopt, de Rhônevallei hebben een sterke voor-
keur voor rode wijnen. De lange traditie van grenache 
en syrahblends en het zonnige klimaat heeft ons wijn- 
gebied dat imago gegeven. Één van de belangrijkste as-
pecten bij Château Pesquié is de ligging van onze wijn- 
gaarden tussen 300 en 400 meter hoogte. Dit levert 
koelere condities dan de wijngaarden dichtbij de rivier 
de Rhône. Vanwege dit aspect kunnen wij frisse witte 
wijnen maken van viognier, roussanne en clairette. 
Uiteindelijk zal de Ventoux worden erkend als één van 
de grootste terroirs voor witte wijnen in de Rhône!

Jullie Terrasseswijnen zijn zeer populair over de 
gehele wereld. Hoe is dat tot stand gekomen?
Interessante vraag. Deze cuvées zijn inderdaad zeer  
belangrijk voor ons omdat een groot deel van onze 
reputatie op deze wijnen is gebaseerd. Voor ons is het 
zeer belangrijk dat deze wijnen een overweldigend 

plezier leveren voor een zeer betaalbare prijs. Voor 
elke jaargang streven we naar de hoogste kwaliteit die 
haalbaar is voor deze wijn, ook als wij daarvoor de beste 
cuvées zoals Quintessence moeten ‘opofferen’. 

Hoe houden jullie de kwaliteit van jullie wijnen 
zo hoog?
Het geheim zit ten eerste in de druivenstokken en de 
inspanningen van ons werk in de wijngaarden. De leef-
baarheid van de bodem, gezonde stokken, biologische 
teelt, zijn de hoekstenen om een hoge kwaliteit wijn te 
produceren.

Wat doen jullie om niet beïnvloed te worden 
door de vele positieve reacties vanuit invloed- 
rijke wijnjournalisten zoals Robert Parker?
Natuurlijk zijn wij altijd zeer vereerd wanneer iemand 
zeer positief is over onze wijnen. Wij zijn in de 
gelukkige omstandigheid te werken in een belangrijk en 
groots terroir. We hebben nog een lange weg te gaan 
voor dat de wijnen uit de Ventoux eindigen daar waar ze 
horen.. aan de top!

Staat de volgende, 4e generatie al te wachten 
om de werkzaamheden over te nemen?
Alexandre heeft 2 zonen (Bastien en Victor) en ik heb 
1 zoon (James). De oudste wordt binnenkort 7 jaar dus 
het is nog veel te vroeg om hierover een uitspraak te 
kunnen doen. Wijn neemt wel een speciale plaats in 
onze familieleven en er is een sterke band onderling. 

Maar onze kinderen moeten vooral hun eigen weg 
kunnen gaan. Wij zijn ongelofelijk gelukkig dat wij het 
als broers goed kunnen vinden en elkaar prima aanvul-
len. Alexandre als wijnmaker en ik als de commercieel 
verantwoordelijke. Natuurlijk zullen wij blij zijn als wij 
Château Pesquié kunnen overgeven aan de volgende 
generatie!

Wijn produceren en verkopen is zwaar werk. 
Vele uren werken in de wijngaarden en veel 
reizen over de hele wereld om de wijnen te 
verkopen. Vinden jullie nog wel vrije tijd voor 
zaken buiten de wijnen?
Ons werk is veeleisend maar geweldig: onze wijngaarden 
liggen in een prachtige omgeving en we mogen hier 
dan ook vele uren rondbrengen. Tot diep in onze vezels 
voelen wij ons hier thuis! Tegelijkertijd biedt dit leven 
ook de mogelijkheid om veel te reizen, onvergetelijke 
momenten mee te maken en heel veel mooie mensen 
in verschillende culturen te ontmoeten. Het is vooral 
een werk met passie en ja wij hebben weinig ‘vrije tijd’ 
maar wij voelen ons zeer gelukkig.

Wat zijn jullie toekomstplannen
voor de volgende tien jaar?
Ons plan is eigenlijk heel simpel; elk oogstjaar starten 
wij weer opnieuw met het verbeteren van de kwaliteit 
en het verspreiden van het goede nieuws over het 
terroir in de Ventoux!

Een interview met 

Alexandre 
&

Frédéric Chaudière



Met de Terrasseswijnen wil de familie 
Chaudière een ode brengen aan de 
pioniers die het mogelijk hebben 

gemaakt om op de steile hellingen 
terrassen aan te leggen om zodoende 

geschikt te maken voor wijnbouw.

Terrasses Rouge
De bekendste wijn die gemaakt wordt is Terrasses 
Rouge, een blend van 60% grenache en 40% syrah. 
Circa 35% van de wijn wordt gedurende een periode 
van 12 maanden opgevoed op eiken vaten van 2 tot 4 
jaar oud. De wijn heeft een prachtige dieprode kleur. 
Een heerlijke geur van vers fruit waarin kersen en 
zwarte bessen duidelijk zijn te herkennen. De smaak 
 is overweldigend, fris en elegant, soepel en vol,  
met ook hier tonen van fruit, zoethout en specerijen. 
Verbluffende structuur in de afdronk, prachtige ronde 
tannines. Een unieke wijn die er vrijwel ieder jaar in 
slaagt om tenminste 90 punten van Robert Parker 
te verkrijgen. Lekker bij gegrild vlees, bbq, côte à l’os, 
klein wild en kazen (geen blauwe!)

Terrasses Blanc
De koele lucht die vanaf de Mont Ventoux door de  
wijngaarden blaast vertraagt de rijping van de druiven 
en houdt het vuur van de zon in toom. Dit levert een  
mooi schouwspel op in het glas waar een opmerkelijke  
frisheid zorgt voor een prachtige balans tussen het 
exotisch fruit en de lengte in de afdronk. Lekker als 
aperitiefwijn, ASPERGES... mmm en visgerechten.

Chardonnay
Paul Chaudière plantte in 1990 enkele stokken  
chardonnay om te bewijzen dat ook rond de Mont 
Ventoux er een hele frisse en elegante wijnen gemaakt 
kunnen worden. Frisse intense geur van meidoorn 
en witte bloemen, in combinatie met een verfijnde 
mineraliteit. Zeer interessante wijn die opvalt door een 
prachtige balans. Paul heeft hier bewust het gebruik 
van houtlagering vermeden en dat uit zich in een 
opmerkelijke frisheid. 

Terrasses
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Ingrediënten 
voor +/- 20 rolletjes
• 2 courgettes
• 250 g ricotta
• 50 g pijnboompitten
• Handje basilicumblaadjes
• Citroensap
• Olijfolie Extra Vierge
• Balsamicoazijn
• Zout & peper uit de molen

Heerlijke combi!

Muscat de Beaumes de Venise
Met deze zoete wijn is een wens in vervulling gegaan 
van de broers Chaudière om een frisse stijl muscat- 
wijn te produceren. Deze wijn is fantastisch met een 
prachtige licht gouden kleur en een loepzuivere frisse 
neus waarin het fruit haast explodeert. Zeer elegant en 
zeker niet te zoet. Biologisch gemaakt van 50 jaar oude 
stokken.

Terrasses Rosé
De prachtige zalmkleurige rosé toont een heerlijk
spectrum van kleine rode vruchtjes met een lichte 
kruidigheid. Dit doet je denken aan een Provençe 
stijl. Zacht en rijp maar met een verkwikkende frisse 
afdronk.  Past goed bij rauwe of gegrilde groente, 
charcuterie en zachte witte kazen.

Gegrilde courgetterolletjes met ricotta, 
pijnboompitten, basilicum, balsamico 

en deze echte Ventoux rosé.

Het originele recept voor deze rolletjes is van 
Gordon Ramsay, waar hij kleine courgettes rauw  
verwerkt in dit hapje. (Wij gebruiken de grotere 
courgettes en hebben deze eerst gegrild in de oven).

Bereiding
Verwarm de grill van de oven. Schaaf de courgettes 
overlangs met een dunschiller of mandoline en haal 
er ongeveer 20 goede reepjes uit. Leg de courgette- 
plakken op een bakblik en bestrijk beide kanten met 
wat olijfolie. Bestrooi de courgettes met een klein 
beetje zeezout en zet ze 10 minuten onder de hete grill. 

Totdat ze zacht maar niet donker zijn. Laat de reepjes 
afkoelen. Rooster ondertussen de pijnboompitten in een 
droge koekenpan goudbruin. Meng de ricotta met het 
citroensap, de extra vergine olijfolie en zout en peper 
naar smaak. Schep de basilicum en de pijnboompitten 
erdoor. Leg een kleine theelepel ricottamengsel aan 
een kant van de courgettereep en rol deze op. Herhaal 
dat tot alle vulling op is. Schik de courgetterolletjes op 
een bord en maal er wat zwarte peper over. Druppel er 
wat olijfolie en wat balsamicoazijn over en serveer. 

Drink hier een heerlijk gekoeld glas Terrasses rosé bij!

Muscat de
Beaumes de Venise



Druivenstokken van meer dan 50 jaar 
oud worden gebruikt om de serie  

Quintessencewijnen te produceren.
De wijngaarden zijn aangelegd op de 

zuidhellingen en gelegen in het noorde- 
lijke deel van het wijngebied 

De wijnen ondergaan een houtlagering 
gedurende enkele maanden en 
stralen kracht en elegantie uit.

Quintessence Rouge
Wat een drinkgenot. Zo’n fles die leeg is voor je het 
weet en waarvan het volgende glas beter is dan het 
vorige. Denk je met Terrasses een wijn met fraîcheur 
en finesse in huis te hebben, dan is dit in alles een paar 
treetjes hoger. Heldere dieprode kleur met in de geur 
frambozen, zoethout, leer, tabak en peperachtige 
 kruiden. Een hint van eucalyptus doet heel plezierig 
aan. Zachte smaak vol rijpe zwarte kersen en uiterst 
elegant. De afdronk is bijzonder lang en krachtig. Wat 
een rijkdom! Heerlijk bij krachtige kazen, wild en rood 
vlees!

Quintessence Blanc
Deze wijn bewijst de grote potentie die witte wijn heeft 
in de Ventoux. Door de lage opbrengsten worden per 
jaar slechts 3000 tot 4000 flessen gemaakt. Zeer 
complexe neus met tonen van witte bloemen, exotisch 
fruit en een verfijnde mix van kruiden, saffraan en curry. 
Rijke, volle smaak met krachtige aroma’s van rijp fruit. 
Mooie balans. Topcuvée. Dit vraagt om gerechten 
met stevige structuur. Visgerechten met roomsausen, 
pikantere gerechten, vlees en wild is zeker mogelijk met 
deze wijn! Super!!! 

Artemia
Om in wielertermen te spreken: Een wijn van de 
buitencategorie. De druiven zijn afkomstig van  stokken 
tussen 60 en 80 jaar oud. Voor deze ultieme wijn 
ondergaan de druiven een zeer strenge selectie. Alleen 
de allerbeste en rijpste komen in deze cuvée terecht. 
Fermentatie op houten vaten gevolgd door nog eens 
18 maanden houtrijping. Prachtige aromatische neus 
van rijpe bramen. Zeer complexe smaak met een zeer 
verfijnde balans tussen het fruit, de kracht van de syrah 
en de kruidigheid van de oude grenache.
Deze wijn past vooral bij stoofpotjes, kruidige gerechten, 
krachtige kazen, wild enz... 

Quintessence
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Paradou refereert in het oud 
Provençaals oftewel ‘Langue d’oc’ 

naar de oude watermolens die vroeger 
werkzaam waren in het gebied voor de 

productie van stoffen en olijfolie. 
Frédéric & Alexandre hebben 

specifieke wijngaarden geselecteerd om  
deze Le Paradouwijnen te produceren. Grenache Rouge

Lekker sappig grenachefruit. Fijne kruidigheid,  
volle smaak en lange afdronk.

Cinsault Rosé
Moderne zalmroze kleur.  Frivole aroma’s van rode 
bessen in de geur. De smaak is zeer soepel met  
elegante fruitige tonen van frambozen en rode bessen. 

Viognier Blanc
Herkenbare viognieraroma’s van exotisch fruit met 
bloemige tonen. Zeer verkwikkend is de frisheid in de 
smaak dat mooi in balans is met de frisse aroma’s van 
citrus en wit fruit.

Le Paradou
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Groots & Grootser 
Terrasseswijnen in
Magnum & Jeraboam
zijn ideaal om cadeau te geven!


