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 DOMAINDE DE L’ACCENT - LA ROCHEUSE - 2020 

Frankrijk - Languedoc - Terrasses du Larzac 

 
Middenin de Languedoc, tussen het Centraal Massief en de Middellandse Zee ligt de IGP Mont 
Baudile. In dit wijngebied, ongeveer veertig kilometer ten noordwesten van Montpellier, ligt 
Domaine de l’Accent. Dit kleine, biologisch werkende wijngoed is in handen van Konrad Pixner. 
Konrad is geboren en getogen in Süd-Tirol. In 2013, na een master in Viti-oenologie, reizen en 
ervaringen in verschillende wijnproducerende regio's, balanceerde hij op de grens tussen onderzoek 
(doctoraat in oenologie in Geisenheim - Duitsland), en praktijk (oenoloog voor een wijndomein diep 
in de Italiaanse Alpen). Als gepassioneerd wijnbouwer en oenoloog vindt hij zijn geluk op de 
Terrasses du Larzac. Daar werkt hij aan zijn wijnstokken en laat hij zich leiden door het terroir, zijn 
knowhow en zijn kunst om de juiste accenten te leggen. Sinds 2018 is hij de trotse eigenaar van 
domaine de l’Accent in Arboras dat momenteel 18 Ha telt. 
 
Wijnstijl: volle kruidige rode wijn  

Druivensoort: 50% grenache noir, 40% syrah, 10% cinsault 

Voorkomen: schitterende robijn rode kleur 

Neus: volle verfijnde intense geuren van rood en zwart fruit, bessen, zwarte kers, cassis 
met verder ook veel heerlijke specerijen  
 

Mond: heerlijk vol, complex, verfijnd, puur en rond van smaak. In de mond veel rood fruit, 
specerijen als thym, kaneel, garrigue en wat verfijnde vanille. Deze wijn is heel 
mooi in balans, soepele structuur met versmolten tannines en een 
indrukwekkende afdronk. Deze “La Rocheuse” heeft nog heel veel 
bewaarpotentieel. Om de wijn volledig tot z’n recht te laten komen, adviseren we 
de wijn te karafferen. 
 

Gastronomie: heerlijke wijn bij wild, gebakken en gegrild rood vlees, lam, stoofpotjes, en ook bij 
kruidige gerechten met couscous, enz … 
 

Vinificatie:  
 

de hand geoogste druiven worden vergist met de van nature op de druiventros 
aanwezige gisten. Zonder toevoegingen van enzymen of sulfieten tijdens het 
gisten. De wijnen worden vervolgens maanden gerijpt in oude houten vaten. 
Ambachtelijk en puur gemaakte natuurwijnen zijn het kenmerk van Konrad Pixner. 
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