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Bordeaux 
 

De belangrijkste wetenswaardigheden 

-Bevindt zich in het departement Gironde. 

-Belangrijkste rivieren zijn Dordogne en Garonne die samenvloeien in de Gironde. 

-Klimaat: Atlantisch zeeklimaat 

-Totale oppervlakte 115.000 hectare wijngaarden. 

-Men spreekt van 3 hoofdgebieden: -Médoc & Graves 

                                                          -Libournais 

                                             -Entre-Deux-Mers 

-Terroir: Médoc en Graves   Grind en klei 

              Rive Droite              Kalksteen en grind 

              Entre-Deux-Mers     kalksteen en klei 

 

 

 

 

 
 

 
Zonder de weldadige Warme Golfstroom, 

die de noordelijke Atlantische Oceaan tot 

Noorwegen verwarmt en waarvan een 

aftakking langs de kust loopt, zou het in 

Bordeaux even koud zijn als in New 

York, daar de stad op dezelfde 

breedtegraad is gelegen. Niets is echter 

minder het geval. Ten gevolge van de 

zomerse warmte en vooral het prachtige 

naseizoen kunnen de druiven hier prima 

rijpen. Door de nabijheid van de oceaan, 

waarvan het zilte stuifwater omhoogspat 

tegen het grootste dennenwoud van 

Europa, wordt dit hete klimaat enigszins 

getemperd. Ook het enorme estuarium 

van de Gironde, dat tot meer dan 100 km 

in het binnenland doordringt, levert een 

bijdrage aan het meer gematigde klimaat. 

Dezelfde eigenschap is terug te vinden in 

de wijnen: zij zijn volop gerijpt in de zon, 

maar niet zwaar of uitbundig. Kortom, 

alles is hier perfect in balans. 

 
Evenals haar klimaat kent Bordeaux 

zowel noordelijke als zuidelijke trekjes. 

Aan de Engelse overheersing in de 

Middeleeuwen heeft de stad een zekere 

onverstoorbaarheid en een grote distinctie 

overgehouden. Door de commerciële 

banden die Bordeaux onderhield met de 

Hanzelanden en met Nederland heerst er 

een professionele cultuur en staan de 

inwoners open voor contacten met de 

buitenwereld. De architectuur, erfgoed uit 

de tijd van Lodewijk XIV, is strak, 

rechtlijnig en klassiek, getuige de talloze 

in blonde steen opgetrokken kastelen. 

Maar Bordeaux kent ook een Latijns 

levensritme. De inwoners, afkomstig uit 

alle delen van Aquitanië, die prachtige 

aan Spanje grenzende provincie, houden 

van heerlijk eten en van feestvieren. 

Immers, Bilbao en Toulouse liggen 

minder ver weg dan Parijs. 

 
Bordeaux kent een uitgebreid scala aan 

terroirs. De oorsprong hiervan is 

tweeërlei. Op de linkeroever van de 

Garonne en aan het estuarium, over een 

afstand van meer dan 150 km, bevinden 

de wijngaarden zich op rivierafzettingen 

van een unieke samenstelling. Het zijn 

voornamelijk ?graves?: rolkeien en puin 

die afkomstig zijn van de Pyreneeën, 

waar de rivier 600 km hogerop 

ontspringt. Op deze graves met zand zijn 

goed gedraineerde en zonnige terrassen 

aangelegd, die volmaakt geschikt zijn 

voor wijnbouw en waar met name de 

cabernet sauvignon bijzonder goed 

gedijt. Aan de andere oever van de rivier 

is het landschap ronder en weelderiger, 

met berghellingen en heuvels van klei-

kalksteen en diepere bodems die 

volmaakt geschikt zijn voor een 

druivenras als de merlot. Deze 

bodemvarianten hebben een 

verschillende sedimentaire en alluviale 

oorsprong; steeds vormt kalk echter een 

belangrijk onderdeel. 

Bordeaux geniet in Frankrijk een benijdenswaardige positie: de stad en de streek bezitten zowel zuidelijke als noordelijke trekken. De stad 

Bordeaux heeft de allure van een hoofdstad en doet denken aan Antwerpen of Versailles. De economie van de stad is mondiaal 

georiënteerd. Door de architectuur met haar weidse perspectieven heeft Bordeaux meer weg van Parijs dan van de nabije mediterrane 

dorpjes. Maar Bordeaux is wel degelijk een zuidelijke stad, zowel door het klimaat als door de hoge kwaliteit van het leven van haar 

inwoners. Surfers kunnen er hun hart ophalen, de warme zomers en onmetelijke goudgele zandstranden zijn belangrijke trekpleisters voor 

natuurliefhebbers en de keuken heeft Baskische en Spaanse invloeden ondergaan. Deze perfecte harmonie tussen noord en zuid is ook 

kenmerkend voor de wijngaarden en de daar geproduceerde wijnen. 



 

Druivensoorten 

Rood : Cabernet Sauvignon 

            Merlot 

            Cabernet Sauvignon 

            Petit Verdot 

            Cot 

            Carmanères (komt bijna niet meer voor) 

Het vruchtvlees van de blauwe druivenrassen heeft net als dat van de witte druivenrassen een lichte kleur. Maar 

de donkerkleurige schil is bepalend. Hierin bevinden zich de kleurstoffen en de tannines die tijdens de gisting 

door de wijn worden opgenomen.Sommige druivenrassen zijn kleurrijker en hebben een hoger tanninegehalte 

dan andere rassen. De kleurstoffen en de hoeveelheid tannine zijn bepalend voor het uiteindelijke karakter van de 

wijn.  

 

 

Cabernet franc 

De Cabernet Franc is krachtiger en eerder rijp dan zijn 

naamgenoot Cabernet Sauvignon en heeft daarmee dan ook niet 

veel gemeen. Dit ras is het paradepaardje van de rode Loire-

wijnen. In de Bordeaux en in het Zuidwesten in het algemeen 

neemt de Cabernet Franc een zeer gewaardeerde tweede plaats 

in. Met 36.000 hectare van de wereldwijd aangeplante 45.000 

hectare maakt Frankrijk het meest gebruik van dit druivenras. 

Het wordt ook verbouwd in Noord-Italië en Australië. Hoewel de 

Cabernet Franc goede bewaarwijnen oplevert, heeft de druif 

vriendelijkere tannines dan de Cabernet Sauvignon, waardoor de 

jonge wijn fluweliger en verfijnder is. Langs de Loire, vooral in 

Bourgueil en Chinon, vertoont het ras zijn meest typische 

kenmerken. Hier hebben de mensen al sinds de tijd van de 

levensgenieter Rabelais veel waardering voor dit ras met zijn 

aroma's van framboos, kers en zouthout, in balans gebracht door 

fijne, soepele tannines. De Cabernet Franc heeft ook een goed 

ouderingspotentieel. 

Waar wordt dit druivenras verbouwd? 

Bordeaux, Charentes, Sud-Ouest, Val de Loire 

 

 

Cabernet sauvignon 

Over dit wereldberoemde druivenras hoeven we niet veel meer te 

zeggen. Hooguit dat het afkomstig is uit de Médoc, waar het 

optimaal tot ontplooiing komt, in combinatie met de Merlot. 

Deze druif wordt gekenmerkt door een aroma van groene pepers, 

maar wijnboeren hebben geleerd om de tannines en hun rijpheid 

onder controle te houden, zodat ook andere aromatische nuances 

vrijkomen, zoals zwarte bes, leer, cederhout, kruiden en zwart 

fruit. Door deze complexe aroma's en door het hoge 

tanninegehalte en daarmee het ouderingspotentieel, heeft het ras 

door de Bordeaux-wijnen wereldwijd erkenning gevonden. De 

druif wordt ook veel gebruikt voor de Vins de Pays en wordt in 

gebieden als de Languedoc met succes gebruikt voor een op het 

vruchtvlees bereide, jong te drinken wijn. Wereldwijd wordt niet 

minder dan 170.000 hectare Cabernet Sauvignon verbouwd, van 

Moldavië tot Zuid-Afrika. Dit late druivenras is weliswaar taai, 

maar heeft een warm klimaat nodig om optimaal tot rijping te 

komen. In Frankrijk vinden we het ras niet noordelijker dan 

Bordeaux. 

Waar wordt dit druivenras verbouwd? 

Bordeaux, Charentes, Languedoc - Roussillon, Provence, Sud-

Ouest, Val de Loire 

 

http://www.fransewijn.com/solauraisin/regionsdetail.aspx?r=Region_Bordeaux
http://www.fransewijn.com/solauraisin/regionsdetail.aspx?r=Region_Charentes
http://www.fransewijn.com/solauraisin/regionsdetail.aspx?r=Region_SudOuest
http://www.fransewijn.com/solauraisin/regionsdetail.aspx?r=Region_ValdeLoire
http://www.fransewijn.com/solauraisin/regionsdetail.aspx?r=Region_Bordeaux
http://www.fransewijn.com/solauraisin/regionsdetail.aspx?r=Region_Charentes
http://www.fransewijn.com/solauraisin/regionsdetail.aspx?r=Region_LanguedocRousillon
http://www.fransewijn.com/solauraisin/regionsdetail.aspx?r=Region_Provence
http://www.fransewijn.com/solauraisin/regionsdetail.aspx?r=Region_SudOuest
http://www.fransewijn.com/solauraisin/regionsdetail.aspx?r=Region_SudOuest
http://www.fransewijn.com/solauraisin/regionsdetail.aspx?r=Region_ValdeLoire


 

Merlot 

Wie zou dit druivenras, dat tot de negentiende eeuw als een 

tweederangsras werd beschouwd, zo'n veelbelovende toekomst 

hebben voorspeld? Met 190.000 hectare over de hele wereld, 

waarvan 100.000 in Frankrijk, is het wereldwijd het meest 

gebruikte druivenras. Van Bordeaux tot Adelaide, van Santa 

Helena tot Mendoza past het ras zich uitstekend aan zeer 

verschillende groeiomstandigheden en klimaten aan. Sommigen 

beweren echter dat de Merlot nergens beter is dan in het dorpje 

Pomerol. Dit krachtige en vroegrijpe druivenras komt in de 

Bordeaux uitstekend tot rijping in de diepere, koudere grond van 

de Libournais. De Merlot heeft vele voordelen: een mooie 

dieprode kleur, een aangenaam aromatisch palet van licht 

gekruide rode vruchten en soms pruimen, en vooral een krachtige 

maar zeer verfijnde structuur dankzij de fluwelige maar 

niettemin zeer aanwezige tannines. Als we hierbij bedenken dat 

het ras een goede aanvulling vormt op de Cabernet Sauvignon en 

dat het vaak met deze druif wordt geassembleerd, is het duidelijk 

dat de Merlot nog steeds een zeer veelbelovende toekomst heeft. 

Waar wordt dit druivenras verbouwd? 

Bordeaux, Charentes, Languedoc - Roussillon, Sud-Ouest 

 

 

Het systeem van appelations 

-A.O.C. Bordeaux (rood, wit, rosé) 

-A.O.C. Bordeaux Supérieur (rood en halfzoete witte) 

-A.O.C. Crémant de Bordeaux (mousserende wijn gemaakt volgens methode traditionel 

-A.O.C. Fine de Bordeaux ( Marc en eau de vie) 

 

 

De Bordeaux-fles 
 

Deze fles is duidelijke te herkennen aan zijn strakke, recht vorm met echte stevige (zegge; hoge ) schouders. Het 

onstaan van deze fles vinden we in de negentiende eeuw en is nu de standaard vorm voor zowel de rode als witte 

Bordeaux wijn. Ook andere wijnen uit de hele wereld gebruiken dit type fles. De inhoud van de fles varieert van 

0.7 to 0.75 liter. De witte Bordeaux wijnen worden in blanke en de rode Bordeaux wijnen in groene flessen 

gebotteld. 

 

http://www.fransewijn.com/solauraisin/regionsdetail.aspx?r=Region_Bordeaux
http://www.fransewijn.com/solauraisin/regionsdetail.aspx?r=Region_Charentes
http://www.fransewijn.com/solauraisin/regionsdetail.aspx?r=Region_LanguedocRousillon
http://www.fransewijn.com/solauraisin/regionsdetail.aspx?r=Region_SudOuest


 

In 1855 Classificatie van rode en witte wijnen van de Gironde. Vastlegging van de Grand Cru Classé op basis 

van hun prijzen en geschiedenis. 

De vijf klassen noemt men de Crus. De volgende Châteaux zijn als crus geclassificeerd: 

1e cru 2e cru 3e cru 4e cru 5e cru 

Lafite-Rothschild  Rausan-Ségla Kirwan Saint-Pierre Pontet-Canet 

Latour  Rauzan-Gassies D'Issan Talbot Batailley 

Margaux Léoville-Las-
Cases 

Lagrange Branaire Haut-Batailley 

Mouton-Rothschild  Léoville Poyferré Langoa-Barton Duhart-Milon Grand-Puy-Lacoste 

Haut-Brion  Léoville-Barton Giscours Pouget Grand-Puy-Ducasse 

  Durfort-Vivens Malescot La Tour Carnet Lynch-Bages 

  Gruaud-Larose Cantenac-Brown Lafon-Rochet Lynch-Moussas 

  Lascombes Boyd-Cantenac Beychevelle Dauzac 

  Brane-Cantenac Palmer Prieuré-Lichine D'Armailhac 

  Pichon Baron La Lagune Marquis de 
Terme 

Du Tertre 

  Pichon Lalande Desmirail   Haut-Bages Libéral 

  Ducru-
Beaucaillou 

Calon-Ségur   Pédesclaux 

  Cos d' Estournel Ferrière   Belgrave 

  Montrose Marquis 
d'Alesme 

  Camensac 

        Cos Labory 

        Clerc Milon 

        Croizet-Bages 

        Cantemerle 

 

In 1932 Benoemingen van Cru Bourgeois 

 

In 1955 Classificatie van Saint Emilion met iedere 10 jaar een herziening. 

         Onderverdeling: Premier Grand Cru Classé A  (2) 

                                    Premier Grand Cru Classé  (11) 



                                    Grand Cru Classé  (54) 

                                    Grand Cru 

 

In 1959 Classificatie van rode en witte wijnen van de Graves  Pessac Léognan 

 

Rode Bordeaux  

 
 

 

Appellation Bordeaux - Het grootste deel van alle wijngaarden levert generieke wijnen van 

een of meer Bordeauxdruiven van willekeurig waar uit de streek. De herkomstbenaming is 

Bordeaux. Minimum alcoholgehalte voor de rode Bordeaux is 10,5%. Het basisrendement 

moet 55 hectoliter per hectare zijn. De rode Bordeaux Superieur heeft een lagere opbrengst 

per hectare, namelijk maximaal 50 hectoliter en een minimum alcoholgehalte van 12,5% . 

Ook is de samenstelling van de Bordeaux Supérieur beperkt tot vier druivensoorten. Daardoor 

heeft deze wijn meer klasse en concentratie dan de gewone Bordeaux. Bordeaux is Frankrijks 

grootste gebied voor uitstekende en zelfs uitzonderlijke kwaliteitswijn. Van de 115.000 

hectare wijngebied worden rode, witte en roséwijnen gemaakt. 80% van de oogst bestaat uit 

rode wijn. Bordeauxwijnen horen tot de meest gevraagde en tevens duurste wijnen. Dat komt 

door hun subtiele karakter, hun stijl en smaakschakeringen. De kwaliteit van de mooiste 

wijnen wordt overigens bewaakt via Classificatiesysteem, waarvan de eerste in het leven is 

geroepen in 1855. De beste wijnen werden naar hun kwaliteit gerangschikt op een officiële 

lijst. Dit klassement wordt heden ten dage nog steeds gehanteerd. De Bordeaux wordt 

gemaakt in een zestal belangrijke districten. Binnen die districten verschilt de wijn in 

smaaknuances van streek tot streek en zelfs van château tot château. Elke keldermeester of 

châteaueigenaar heeft zijn eigen manier en geheim om wijn te produceren. Dat het daarbij ook 

om grote financiële investeringen gaat, wordt (helaas) gereflecteerd in de vaak extreem hoge 

prijzen van de mooiere Bordeauxwijnen. Elk landgoed met installaties voor wijnbereiding 

mag zich in de Bordeaux een château noemen. Dat heeft niets te maken met het bestaan van 

een werkelijk kasteel. Er bestaan natuurlijk wel een groot aantal respectabele wijnhuizen, 

waar de familie aangenaam woont op het château.De belangrijkste districten met de mooiste 

châteaux en hun wereldberoemde wijnen zijn achtereenvolgens  

 Médoc  

 Graves  

 Saint-Emilion  

 Pomerol  

 Bourg en Blaye  



 Fronsac 

Médoc - De naam Médoc betekent oorspronkelijk midden in het water (in medio aquae). De 

Médoc is een smal district ten noordwesten van de stad Bordeaux. Het gebied is een paradijs 

voor wijnliefhebbers. Hier worden briljante rode wijnen gemaakt, gracieus van karakter en 

met een sterk rijpingspotentieel. De streek is klimatologisch perfect: genoeg zon en genoeg 

water. De ondergrond waaruit de lange wortels van de wijnstokken hun voeding halen is 

complex, namelijk verschillende soorten kiezellagen die in de loop der jaren door de rivieren 

uit de verschillende delen van Frankrijk hier zijn neergelegd. De complexiteit van de grond 

vindt zijn weerslag in de nuances van de wijn. De beste akkers zijn lage kiezelheuvels van 10 

tot 25 meter hoogte. Deze hebben een perfecte drainage.De belangrijkste druif in de Médoc is 

de cabernet sauvignon, gevolgd door merlot, cabernet franc en petit verdot.  Voor alle betere 

Médocwijnen wordt consequent vatlagering toegepast. Hierdoor wordt de wijn verzacht en 

krijgt ze meer dimensie. In het noordelijk deel van de Médoc (Médoc Maritime) worden 

kwalitatief uitstekende wijnen gemaakt. Toch hebben ze niet de grootheid van de wijnen uit 

het zuidelijke deel van de Médoc (Haut Médoc).De Médoc kent acht appellations controlées, 

dat wil zeggen wijngebieden die het recht hebben hun naam te lenen aan de plaatselijke 

producenten. Naast de appellation Médoc kent men de volgende appellations    

 Margaux   

 Moulis en Listrac  

 Saint-Julien  

 Pauillac  

 Saint-Estèphe  

 Haut-Médoc 

Margaux - Als men vanuit de stad Bordeaux de Médoc in rijdt, is Margaux de eerste 

gemeente met een eigen beschermde herkomstbenaming. De grond waarop de druiven gedijen 

is glooiend en grindhoudend. Fijne grond, grof en grote kiezel vermengd met zand, soms 

kalkhoudend en af en toe wat klei. In Margaux is het grondbezit van oudsher nogal 

versnipperd en de kastelen hebben hun wijngaarden her en der liggen. Margauxwijnen 

onderscheiden zich door hun fijnzinnigheid en elegantie. Toch is het geen vlinderlichte wijn, 

want de wijn bezit genoeg kracht om heel wat jaren te rijpen. Het beroemdst van Margaux 

zijn uiteraard de crus classés, de door de overheid in 1855 vastgestelde beste wijnen van de 

Médoc. Margaux kent twee 5
e
 crus, drie 4

e
 crus, tien 3e crus, vijf 2

e
 crus en een 1

e
 cru, te 

weten Château Margaux. 

 

Moulis en Listrac - Het dorp Moulis heeft evenals het aangrenzende Listrac een eigen 

herkomstbenaming. Beide gemeenten zijn echter minder bekend dan de andere appellations 

omdat zij geen grand crus hebben. Toch worden hier elegante en soepele wijnen gemaakt, 

waarvan er vijf goed genoeg zijn voor de classificatie cru grands bourgeois exceptionells. De 

gemeente Moulis ligt centraal in de Haut-Médoc. Enkele van de beste Moulis-domeinen 

liggen in het gehucht Grand Poujeaux, dat bijna meer châteaux dan huizen telt. Een ander 

bekend Moulis château is Chasse-Spleen: verjaagt de levensmoeheid! Basisrendement van de 

Mouliswijngaarden is 45 hectoliter per hectare. Moulis en Listracwijnen zijn uitstekende 

begeleiders van rood vlees of een niet te sterke kaas. 

 

Saint-Julien - Bij de entree van het gehucht Saint-Julien valt een ding direct op: een 

reusachtige wijnfles met het opschrift 'Grand Vin de St-Julien Médoc". Een beetje misplaatste 



promotie want de appellation St-Julien is een van de meest gewaardeerde en gevraagde van de 

wereld. De wijnen uit Saint-Julien hebben meer body dan Margauxwijnen en zijn minder 

krachtig dan die van Pauilllac. Daarmee vormen ze voor veel bordeauxliefhebbers de ideale 

wijn. Saint-Julien produceert 11 grand cruswijnen. Deze wijnen beslaan 85% van de 

beschikbare wijngrond. Ook de overige wijnen van St-Julien zijn allemaal van goed niveau en 

steken boven de middelmaat uit. 

 

Pauillac - Pauillacs roeping als wijngemeente blijkt duidelijk uit het feit dat drie van de vijf 

premiers grands crus uit dit district afkomstig zijn: Château Latour, Château Lafite-Rothschild 

en Château Mouton-Rothschild Daarnaast produceert de streek nog 15 andere geclassificeerde 

wijnen. Rendement: 40 hectoliter per hectare.De bodem van de Pauillac is schraal, met een 

dikke kiezellaag die rijk is aan ijzer. De wijn van Pauillac is vitaal en krachtig met nuances 

van zwarte bes, ceder, munt en eikenhout. Tannine is altijd aanwezig; Pauillacwijnen zijn dan 

ook uitstekende bewaarwijnen die zeker vijf tot twintig jaar moeten en/of kunnen rijpen. Ook 

daarna is de wijn verrassend goed houdbaar en behoudt hij zijn karakteristieke eigenschappen. 

De wijn van Lafite-Rothschild staat geklasseerd als de beste rode van heel Bordeaux. Het is 

eigendom van de Franse Rothschildtak, terwijl de grote concurrent Mouton-Rothschild tot de 

Engelse tak van de familie behoort.Dat het maken van een werkelijk grote wijn heel veel geld 

kost, blijkt uit het feit dat Lafite pas 80 jaar na de Rothschild overname winst ging maken. 

Lafite-Rothschild wordt uitsluitend van meer dan tien jaar oude wijnstokken gemaakt. 

 

 

Saint-Estèphe - Deze appellation is de 

noordelijkste van de grote Haut-

Médocgemeenten. Elk bebouwbaar stukje 

grond in Saint-Estèphe is beplant met 

druivenstokken. De grond is hier het rijkst van 

de hele Médoc. Vanwege de 

bodemsamenstelling is hier veel merlot 

aangeplant. In de Saint-Estèphe is 1.100 

hectare grond als wijngebied in gebruik. Het 

basisrendement is 40 hectoliter per hectare. De 

gemiddelde opbrengst per jaar is 55.000 liter 

wijn.Saint-Estèphe kent twee 2
e
 crus: Château 

Cos d'Estournel en Château Montrose. Een derde, 

een vierde en een 

vijfde cru. De wijn 

kenmerkt zich door een diepe 

donkere kleur. Jonge wijnen zijn tanninerijk en smaken daardoor 



hard. Na rijping op de fes, die flink wat jaren kan en mag duren, wint de wijn aan geur en 

smaak en maken de tannines plaats voor zachtheid en harmonie. 

 

Haut-Médoc - Alle wijnen die niet vallen onder de appellation van de zes grote gemeenten, 

maar wel afkomstig zijn uit het zuiden van de Médoc vallen onder de appellation Haut-

Médoc. Deze wijnen zijn zeker niet altijd de mindere van die uit de zes grote dorpen. Een 

bewijs hiervan is dat ook een aantal Haut-Médocs zijn opgenomen in de Classificatiesysteem 

van 1855. Rendement: 43 hectoliter per hectare. 

 

Graves - De wijngaarden van de Graves lopen tot zo'n 55 kilometer van de stad Bordeaux 

stroomopwaarts langs de Garonne. Tweederde van de productie bestaat uit rode wijn. De 

beste rode Graves komen uit het noorden van de Graves. Dit gedeelte heeft in 1987 een eigen 

appellation gekregen: Pessac-Léognan, genoemd naar de twee belangrijkste wijngemeenten. 

Rendement: 45 hectoliter per hectare. De druivensoorten van de Graves zijn dezelfde als die 

voor de Médoc: cabernet-sauvignon, cabernet-franc en merlot. Een Graves Rouge lijkt op een 

Médoc, maar is zachter en vriendelijker van aard. De wijnen hebben vaak een kruidig, rokerig 

of licht harsachtig aroma. Graves: Rendement: 50 hectoliter per hectare.In de classificatie van 

1855 is Chateau Haut-Brion als eninge niet-Médoc opgenomen als pemier grand cru.Clarence 

Dillon, een Amerikaans financier, kwam in 1935 naar Frankrijk om daar het Château Cheval 

Blanc te kopen. (St.Emilion). Voor de aankoop wilde Dillon het kasteel zien. Helaas 

verdwaalde hij door de mist. Na een lange, koude en vochtige rit raakte hij geïrriteerd en zag 

af van de koop van Cheval Blanc. Toch bleef hij geïnteresseerd in de aanschaf van een 

wijngoed. Na nieuwe beraadslagingen viel de keus op Haut-Brion, een keus die hem geen 

windeieren heeft gelegd. 

 

Saint-Emilion - De wijngaarden in de omgeving van Saint-Emilion, op de rechteroever van 

de Dordogne, bestaan voornamelijk uit de merlot druif. Als tweede wordt de cabernet franc 

geteeld. De keuze voor deze variëteiten maakt de wijnen ronder en vooral toegankelijker dan 

die van de Médoc. Ook vragen ze niet om een lange rijping. Omdat de streek is verdeeld in 

grondgebieden van verschillende kwaliteit, is het ook noodzakelijk kritisch te zijn bij de 

aankoop van Saint-Emilion. De kwaliteit kan behoorlijk verschillen. De hoogste gemiddelde 

kwaliteit is te vinden in Saint-Emilion zelf en niet in de A.O.C. met de toevoeging Saint-

Emilion. Van die A.O.C.'s is Saint-Georges-Saint-Emillon de beste wijn.Het stadje Saint-

Emilion is volstrekt middeleeuws met wallen, torens, kloosters, een grotkerk en andere 

monumenten. Niet alleen voor de wijnliefhebber het bezoeken waard.Saint-Emilion heeft een 

eigen officieel erkende classificatie die elk decennium wordt herzien. De top wordt gevormd 

door twee premiers grand crus, daarna volgen de premiers grand crus classés B en de grands 

crus classés. De basis van het systeem wordt gevormd door honderden grands crus die zich 

voornamelijk van de gewone Saint-Emilion onderscheiden door een lagere opbrengst per 

hectare. Een systeem waarover een bekend schrijver opmerkte: meer generaals dan soldaten. 

Rendement: grand cru of hoger: 40 hectoliter per hectare. Rendement Saint-Emilion: 45 

hectoliter per hectare. 

 

Pomerol - De grond van de Pomerol bevat veel meer klei dan de Médocdistricten. De 

grootste concentratie wijngaarden bevindt zich op een 35 meter hoog plateau, dat onder deklei 

een harde laag ijzerhoudend zandsteen heeft. Een ideale voedingsbodem voor de merlot. In 

het algemeen is de Pomerolwijn zo mogelijk nog ronder en genereuzer als zijn buurwijn 

Saint-Emilion. De geur en smaak doen bijna romig aan. Toch is het geen gladde wijn, want 

een goede Pomerol heeft altijd stijl. De wijn van het plateau heeft een aroma van laurier, 

truffel, bramen, cacao en eikenhout. De Pomerol kent geen officiële classificatie, maar de 



wijn van Château Petrus wordt unaniem als een van de beste Bordeaux beschouwd. 

Rendement: 42 hectoliter per hectare. 

 

Bourg en Blaye - "Het Zwitserland van de Gironde" wordt het heuvelige landschap van de 

Côtes de Bourg wel genoemd. Het district ligt op de rechteroever van de Dordogne. In het 

aantrekkelijke landschap worden sympathieke wijnen gemaakt. Het zijn plezierige wijnen, die 

niet al te veel geduld vereisen. Naast houtaroma's hebben deze wijnen lekker veel fruit in 

combinatie met een kruidige smaak en wat tannine. Rendement: 50 hectoliter per hectare.Ten 

noorden van de Côtes de Bourg ligt Blaye. Een heuvelachtig gebied waar kalk het 

voornaamste grondelement is. De rode wijnen van Blaye hebben dikwijls een frisse smaak en 

worden bijna altijd verkocht als Premières Côtes de Blaye. De toegestane druivensoorten zijn 

cabernet-sauvignon, cabernet-franc, merlot en malbec. Rendement rood: 50 hectoliter per 

hectare wit: 60, 

 

Overige Bordeauxwijnen - Eenderde van de totale opbrengst van de Bordeaux bestaat uit 

eenvoudige streekwijnen, Bordeaux en Bordeaux Supérieur. De gewone Bordeaux moet 

minstens 101/2% alcohol hebben en er geldt een basisrendement van 55 hectoliter per 

hectare.Wat betreft de Bordeaux Supérieur, deze moet minimaal meer alcohol hebben en een 

basisrendement van 50 hectoliter per hectare. Voor de Bordeaux Côtes de Francs en Bordeaux 

Côtes de Castillon geldt een minimum alcoholpercentage van 11% en 50 hectoliter per hectare 

basisrendement. Bordeaux zonder meer is vaak een mengwijn, waarvan de kwaliteit wordt 

bepaald door de producent die hem uitbrengt.  

 

Vanavond proeven wij : 

 

Château Montaiguillon 2004 Montagne Saint Emilion  

 

Château La Galante 2005 Bordeaux Supérieur 

 

Château Mont – Pérat  1998 1éres Côtes de Bordeaux 

 

Château Cadet – Bon 1996 Saint Emilion Grand Cru Classé 

 

Château Pape Clement 1998 Grand Cru de Graves Passac-Léognan 

 

Château Branaire Duluc Ducru 2001 Saint Julien 
 

 

 
 

 

           


