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Object X: Exclusief – Maak kennis met Marc Verstraete en
Castigno
Date : 19 maart 2021

Wanneer Tine Claeys en Marc Verstraete Château Castigno voor het eerst zagen,
voelden ze meteen dat er voor hen net iets heel bijzonders was begonnen. Nadat
ze de wereld hadden verkend, ontdekten ze een van de best bewaarde geheimen,
verborgen in Zuid-Frankrijk. Ze aarzelden niet, kochten het domein en beslisten
het geheel in zijn oude glorie te herstellen. Op dat moment ontstond het idee
van de creatie van een hybride biologisch wijndorp. Een hele onderneming, maar
dat was een kolfje naar de hand van Marc Verstraete, de ondernemer die fortuin
maakte met zijn vatenbedrijf Bladgen. In de tweede aflevering van Object X laat
Ignace Meuwissen u kennis maken met een unieke Vlaamse parel in ZuidFrankrijk. Vanaf maandag 22 maart live te bekijken op derijkstebelgen.be
https://youtu.be/w9WZHKBrn4U

De eerste etappes van Marc en Tine waren gewijd aan de wijngaard, gelegen aan
de voet van de Montagne Noire. Ze werkten daarbij nauw samen met Michel
Tardieu en Philippe Cambie, experts die wereldwijd erkend worden als twee van
de grootste oenologen. Samen creëerden ze het assortiment biologische wijnen
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van "Château Castigno". Maar Tine en Marc gingen verder en bouwden
hun wijntoerisme-project verder uit. “De wedergeboorte van een dorp, gebaseerd
op het comfort van een eenvoudig leven in een langzaam tempo dat we delen met
degenen van wie we houden.” zo luidt hun credo. Met als centraal icoon de meest
originele wijnkelder in Frankrijk in de vorm van een wijnfles, volledig bedekt met
kurk. (Lees verder onder de foto)
In de tweede aflevering van Object X laat Ignace Meuwissen u kennis maken met
een unieke Vlaamse parel in Zuid-Frankrijk. Vanaf maandag 22 maart live te
bekijken op derijkstebelgen.be
Herbekijk alle afleveringen van Object X, exclusief op De Rijkste Belgen:
https://youtube.com/playlist?list=PLOMlZMC_4kiivZ3PIAUZmeslzTKimoQR0
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