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Cabernet Franc 
De Cabernet Franc geeft  veel meer het type; subtiele wijn. Hij is zachter dan de 

Cabernet Sauvignon. Minder tannine en vooral een fijnere textuur. Vaak heeft de wijn 

van de Cabernet Franc naast rijpe frambozen ook wat potloodslijpsel in de neus en een 

wat aardse of vegetale smaak, die zelfs aan groene paprika doet denken.   

  
 

Van alle blauwe druiven is de Cabernet Sauvignon misschien wel wereldwijd het idool. Maar 

in zijn schaduw staat een werkpaard, de Cabernet franc, die veel beter verdient dan een 

figurantenrolletje. Daarom even in de kijker !!!! 

Leeft in de schaduw van de Cabernet Sauvignon. 

Doe de test bij vrienden ‘kenners’. Vraag naar de bekendste blauwe druif en in zeker 6 op de 

10 gevallen zal Cabernet Sauvignon hun hitparade aanvoeren, gevolgd door Merlot, eventueel 

Grenache of Syrah. Maar Cabernet franc zal zelden in dit lijstje blinken. Dat lijkt het 

(nood)lot van deze nochtans waardevolle variëteit, die zelfs in Bordeaux commercieel in de 

schaduw van de Cabernet Sauvignon blijft hangen waarmee hij meestal wordt gemengd. Om 

deze zwarte schaap-positie te illustreren: lang werd gedacht dat beide Cabernets broertjes 

waren, tot in 1997 DNA-onderzoek bevestigde dat de Cabernet franc, samen met de witte 

Sauvignon Blanc, integendeel eigenlijk het ouderpaar vormde van de Cabernet Sauvignon. 

Van je kinderen moet je het hebben…hihihihi 

  

Terroir is Frankrijk 

Cabernet franc staat globaal aangeplant, maar zijn hoofdkwartier staat wél nog altijd op 

Franse bodem. Met voorop  Bordeaux waar de Cabernet franc echter vooral de assistent blijft 

van de almachtige Cabernet Sauvignon. Een mengdruif kortom, die de populairdere 

druivenrassen moet aanvullen. Wat absoluut niet negatief bekeken moet worden, want in de 

legendarische en peperdure château Cheval Blanc bvb. domineert jaarlijks 60% Cabernet 

franc en ook in twee andere luxekastelen - Ausone en Lafleur - maakt deze druif circa 50% 



van de eindmix uit. Maar buiten de Bordelais vinden we deze variëteit als solo-botteling 

vooral terug in de Loire-vallei (zie verder) en in Italië, vooral dan Friuli, maar steeds vaker 

ook Toscane zoals de modieuze herkomstbenaming Bolgheri. Daar kan de Cabernet franc 

namelijk zijn persoonlijk fruittemperament voluit tonen. Frankrijk blijft wel de slokop qua 

oppervlakte wingerds, die vooral liggen in de Libournais, de Loire-vallei (waar de druif als 

Breton bekend staat) en Le Sud-Oeust, zoals de AOC Madiran, waar men de Cabernet franc 

eerder Bouchy noemt. Verder speelt Cabernet franc ook een (soms qua oppervlakte beperkte) 

rol in Australië, Nieuw-Zeeland, Hongarije, Kosovo, Argentinië, Roemenië, Kazakhstan, 

Zuid-Afrika, Chili en China. In de V.S.A. tenslotte wordt de Cabernet franc vaker als 

mengdruif aangewend in o.a. Washington State, Californië, Long Island en New-York. 

  

Raskenmerken 

Cabernet franc vinden we - buiten in de ‘blends’, dus gemengd met andere druiven - solo in 

alle maten en gewichten. Van heel lichte, fruitzotte wijntjes, over kruidige, soms boerse rosé 

tot heel krachtige, tanninerijke bewaarwijnen. Als de wijn correct werd gemaakt, kan u er 

vaak frambozen, bosaardbeien, zwarte besjes, violette, ceder, tabak en specerijen in 

herkennen. Maar als het tegenzit, ontkurken we een wijn die vooral aromatisch heel vegetaal 

geurt naar groene paprika, druivenstengels en struiken. Cabernet franc bezit meestal wel een 

vinniger fraîcheur dan de gemiddelde Cabernet Sauvignon, wat hem tot een meid-voor-alle-

werk aan tafel maakt vooral bij een flink stuk rood vlees of stoverijen. Eerlijk gezegd vinden 

we Cabernet franc altijd eerder een maaltijdwijn (die dus begeleidende schotels nodig heeft 

om zich te tonen), dan een fles om zo bij de open haard te genieten. Met als surplus dat de 

betere cuvees absoluut mooi kunnen ouderen in uw kelder, alhoewel men in bepaalde 

literatuur nog steeds het tegendeel beweert.  Eén tip nog: schenk een pure Cabernet franc 

nooit té warm. Een plafond van 16°C is perfect. 

 

 

 

 

 

 

 



Merlot 

 
De Merlot-druif ligt aan de basis van de beroemdste wijn ter wereld: Chateau Pétrus. Deze 

Bordeaux-wijn wordt voor bijna 100 % van Merlotsap gemaakt. Dat deze druivensoort 

geschikt is om topwijnen van te maken, is wel duidelijk. Ook veel St.-Émilions en Pomerols 

worden voor een groot deel van deze druif gemaakt.  

 

Op de koele kalk- en kleiachtige gronden van Pomerol en St.-Émilion wordt de Merlot-druif 

dus nog steeds verbouwd. Maar, de van oorsprong Franse Merlot-druif is inmiddels ook op 

vele Italiaanse en Californische wijngaarden aangeplant. 

Karakteristieken van Merlot 

Jonge Merlot-wijnen zijn donker gekleurd en intens fruitig. Aroma’s van bessen, bramen, 

zoethout en laurier overheersen in de neus. Deze zorgen in combinatie met een bepaalde 

aardsheid voor een complexe geur. In de mond zijn jonge Merlots vaak krachtig, rijk, dik en 

vol met relatief weinig zuren en een typische kruidigheid. Als Merlot-wijnen wat ouder zijn, 

maakt de fruitigheid ruimte voor een zwoele weelde met rozijnen, gekonfijt fruit en tonen van 

zoethout en laurier. Nog betere wijnen worden er geproduceerd als de opbrengst per hectare 

relatief laag is. Als de wijnstokken dan ook nog eens aangeplant zijn op een kleiachtige 

bodem en het een warm jaar was, ontstaan er vaak rode wijnen die vol, rijk en haast romig 

fluweelzacht zijn. Rijping op hout geeft deze wijnen vaak nog een beetje meer allure dan ze al 

hebben.  

 

Merlot wordt net als Cabernet Sauvignon veel gebruikt in assemblages. Als Merlot bij 

Cabernet Sauvignon sap toegevoegd wordt, ‘vult’ dat als het ware de wijn. De elegante maar 

strakkere eigenschappen van de Cabernet Sauvignon worden op die manier 

gecomplementeerd. Daarnaast rijpt de Merlot-druif gemakkelijker dan Cabernet Sauvignon, 

waardoor de rijpheid van de druif de – soms amper rijpe – Cabernet Sauvignon mooi aanvult. 

 



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. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Château Larose de Gruaud 
2iéme Grand Cru classé SAINT JULIEN 2008  

Château Gruaud-Larose is een wijndomein in Bordeaux en een tweede cru uit het 

classificatiesysteem voor Bordeauxwijn van 1855. Het ligt in het dorp Saint-Julien. 

Lange tijd was het één van de belangrijkste chateaus van het dorp, alleen overschaduwd door 

het - oorspronkelijk ongedeelde - Léoville. De wijngaard ligt aan één stuk in het zuidelijke 

gedeelte van het dorp, vanaf de Gironde landinwaarts, direct achter het dorp Beychevelle, 

tussen Branaire-Ducru en Lagrange.  

De oppervlakte van de wijngaarden is ongeveer 82 ha met een aanplant van cabernet 

sauvignon (56%), merlot (31%), cabernet franc (9%), petit verdot (2%) en malbec (2%) op 

quartenair grind. De gemiddelde leeftijd van de wijnstokken is 45 jaar, de 

beplantingsdichtheid circa 10.000 stokken per ha. 60% van het handgeoogste fruit wordt 

vergist op cement, 40% op hout. Een derde deel van de oogst ondergaat malolactaatomzetting. 

De rijping vindt plaats gedurende 18 maanden in fusten van eikenhout uit Alliers en Nevers, 

waarvan 50% elk jaar vervangen wordt. De vinificatie staat onder leiding van Jean Merlaut en 

technisch directeur Georges Pauli. De laatste is al sinds 1970 aan het chateau verbonden. 

Dankzij hem , en de investeringen van de opvolgend eigenaars, heeft de wijn een continue 

kwaliteit behouden. 

De grand vin is Château Gruaud-Larose, goed voor zo'n 25.000 kisten per jaar. De tweede 

wijn is Larose de Gruaud, met een productie van zo'n 16.000 kisten per jaar. 

De wijn is voller, heeft meer tannines en is zowel rijker als gespierder dan een Saint-Julien 

volgens het boekje. Net na botteling kan de wijn niet alleen wat boers aandoen, maar ook 

behoorlijk groene tannines tonen. Het onderliggende materiaal kent zowel diepte als 

concentratie, maar heeft 10 tot 12 jaar nodig om voldoende te rijpen en de aanvankelijke 

hardheid te verliezen. Gruaud-Larose is een stoere, statige 'grand seigneur'. De wijn heeft 

intensiteit en diepte van kleur. Een Gruaud-Larose heeft sappig 'bijtvlees'. Het forse aandeel 

tannine heeft tegenspel van fruit en rondeur, hetgeen deze cru een prima houdbaarheid geeft. 

In 1812 werd het domein door de erven Larose verkocht aan een consortium van drie man: 

Pierre Balguerie, baron Jean Auguste Sarget en David Verdonnet, waaruit de laatste door 

overlijden wegviel. 

Door vererving raakte het domein gefragmenteerd. Pas in 1935 werd het weer één, hetgeen te 

danken is aan de achtereenvolgende acquisities door Désiré Cordier, een plaatselijke 

négociant (handelaar). 

Sinds 1983 is Gruaud-Larose door de handen gegaan van verschillende grotere consortia, 

waaronder de Compagnie de Suez en Alcatel-Alsthom. In 1997 werd het gekocht door de 

familie Merlaut van de Taillan Groep, die ook enkele andere chateaus bezit, zoals Chasse-

Spleen, Haut-Bages-Libéral en Ferrière.  

 

 

 



Château Malescot St. Exupery 
3iéme Grand Cru classé Margaux 

Château Malescot St. Exupery is een wijndomein in de Gironde. 

Het is geclassificeerd als derde grand cru volgens het classificatiesysteem voor Bordeauxwijn 

van 1855. 

De oppervlakte van de wijngaarden is ongeveer 23,5 ha, waarvan 30 ha is gelegen in 

Margaux, Sommige daarvan liggen tegen de velden van Château Margaux aan. Ze worden 

gekenmerkt door een dikke laag kiezels op een rotslaag, bestaand uit mergel, klei en kalk, met 

ijzerafzettingen. De velden zijn beplant met cabernet sauvignon (50%), merlot (35%), 

cabernet franc (10%) en petit verdot (5%). De gemiddelde leeftijd van de stokken is 35 jaar. 

De oogst gebeurt handmatig. Het fruit wordt gesorteerd en volledig ontsteeld. De 

temperatuurgecontroleerde gisting gaat met inheemse gist en met voorzichtige overpomping. 

De malolactaatomzetting vindt plaats in vaten of in kuipen. Daarbij vindt bâtonnage plaats. 

Dat is het omroeren van het bezinksel om meer smaak in de wijn te krijgen. Tijdens het 

proces wordt de wijn tweemaal overgeheveld. De rijping op fusten, waarvan elk jaar 80% 

vervangen wordt, duurt 14 tot 18 maanden. De wijn wordt gebotteld zonder klaren of filtering. 

Tot 1972 lagen de wijnen van Malescot en D’Alesme Becker in dezelfde kelders. Daarna 

beschikte het chateau over de oude kelders van Desmirail, die waren gekocht van een lokale 

arts. Deze had ze weer van Château Palmer. 

De grand vin is Château Malescot St. Exupéry, met een productie van 13.500 kisten per jaar. 

Van de tweede wijn, La Dame de Malescot, worden zo'n 3.500 kisten per jaar gemaakt. 

Rijke geschiedenis van het domein. 

In de 17e eeuw was het goed in handen van de familie Escoussés, notarissen te Margaux. In 

1697 werd het verkocht aan meester Simon Malescot, raadsheer van de koning aan het 

parlement van Bordeaux. De familie Malescot bleef meer dan een eeuw eigenaar van het 

domein, ook gedurende de woelige jaren van de Franse Revolutie. Ze bouwde er een huis en 

bijgebouwen. Het was een goedlopend domein. Door een vererving verspreidde het zich 

echter in de familie. Het werd verdeeld onder l'Abbé Malescot, zijn zus en zijn schoonzus. In 

1813 kwam de helft van het goed terecht bij François Benoit Dunogues, die het in 1825 

verkocht aan Louis Pierlot. Toen deze stierf, werd het goed door zijn erven verkocht aan graaf 

Jean-Baptiste St. Exupéry, overgrootvader van de beroemde schrijver en piloot Antoine de 

Saint Exupéry (auteur van Le Petit Prince). Deze breidde zijn bezitting uit door er 

wijngaarden van Château Loyac en Château La Colonie (dat van zijn vrouw was) aan toe te 

voegen. Ook voegde hij zijn naam aan de naam van het domein toe. Na zijn dood in 1830 

stapelden de schulden voor zijn weduwe zich snel op. Toen ze het uiteindelijk verkocht rond 

1855, vlak voor een dreigende executieveiling, stond duidelijk in de verkoopakte vermeld dat 

het een grand cru-domein betrof. 

Koper was de bankier Fourcade, die in de streek meer land had aangekocht. Bij die aankopen 

was ook Dubignon, een van de kleinste goederen uit de classificatie van 1855, nu niet meer 

zelfstandig bestaand. Fourcade pakte de zaken voortvarend aan, maar kon tot zijn dood slechts 

een decennium van het goed genieten. Zijn opvolger als eigenaar was een consortium. Een 

van de leden was een heer Boissac, verantwoordelijk voor de bouw van het chateau in 1885. 

In 1901 kwam het goed weer te koop, in een tijd dat het niet goed ging met de 

Bordeauxstreek. Druifluis en meeldauw heersten. Het domein, waarvan Dubignon weer werd 

afgesplitst, kwam in Duitse handen, eerst bij een heer Lerbs, vervolgens bij het bedrijf 



Segnitz. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het daarom geconfisqueerd. Eigenaar werden 

achtereenvolgens de Fransman Fouquet en vervolgens de Engelse firma W.H. Chaplin, dat 

vervolgens ook Château Marquis d'Alesme Becker kocht. 

In 1937 benoemde de firma Chaplin en C° de heer Ritz als beheerder. Het domein ging er niet 

op vooruit. 

In 1955 kochten Paul Zuger en zijn zoon Roger het domein, waarvan slechts 7 ha van de 

wijngaarden was overgebleven, tezamen met Château d'Alesme Becker. Er werd grondig 

aangepakt op de goederen, die in de opbouwfase werden samengevoegd. Dertig jaar van 

inspanningen waren nodig om het blazoen te herstellen en het motto "semper ad altum" 

(Latijn voor "steeds hoger") waar te maken. Het gebied wordt nu beheerd door Jean-Luc 

Zuger, de zoon van Roger. De wijngaarden van Dubignon, die in de 20e eeuw de naam 

Dubignon-Talbot droegen, werden door een consortium, waaronder Zuger, gekocht, waarmee 

ze als eenheid verdwenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Château Dauzac   
5iéme Grand Cru classé Margaux 

Château Dauzac is een wijndomein in Labarde Margaux en een vijfde grand cru uit het 

classificatiesysteem voor Bordeauxwijn van 1855. Het ligt in de AOC Médoc. 

De totale oppervlakte van de wijngaarden, gelegen op een diepe kiezelbodem, is ongeveer 120 

ha. Daarvan is zo'n 50 ha wijngaard, met een aanplant van cabernet sauvignon (58%), merlot 

(37%) en cabernet franc (5%), beplant met een dichtheid van 10.000 stokken per ha op 

entstokken Riparia en 101-14. De gemiddelde leeftijd van de wijnstokken is 20 jaar. 

Eenmaal geoogst worden de druiven van de stelen ontdaan en geplet, dan gefermenteerd in 

temperatuurgevoelig roestvrij staal. De wijnen ondergaan malolactaatomzetting en gaan dan 

gedurende één jaar in eiken fusten. Vóór het bottelen worden de wijnen geklaard met eiwit. 

De grand vin krijgt de naam Château Dauzac, met een productie van zo'n 23.000 kisten van 

12 flessen per jaar, en de tweede wijn heet La Bastide Dauzac. 

Geschiedenis van het domein. 

Het landgoed zelf is heel oud. Er zijn bronnen die suggereren dat het al in de 13e eeuw 

bestond, hoewel er, zoals in de rest van de Médoc, geen wijnbouw gaande was. Het behoorde 

in die tijd toe aan de abdij Sainte-Croix de Bordeaux. In 1740 kwam het landgoed in handen 

van Thomas Michael Lynch als bruidschat van zijn vrouw, mademoiselle Drouillard. De 

familie Lynch was van Ierse afkomst. Het meest opvallende lid ervan was graaf Jean-Baptiste 

Lynch, die in 1749 werd geboren op Château Dauzac, en die burgemeester van Bordeaux was 

tussen 1809 en 1815. Thomas Michael Lynch breidde de wijngaarden uit tot een grootte van 

een gebied dat overeenkomt met dat van het huidige landgoed. Onder zijn leiding verbeterde 

de kwaliteit van de wijn, uiteindelijk resulterend in een classificering als vijfde grand cru in 

de indeling van 1855. Een groot probleem voor de nieuwe eigenaren was valse meeldauw, die 

was schering en inslag in de wijngaarden van de gehele Bordeaux aan het einde van de 19e 

eeuw. Samen met Ernest David ontwikkelde Planchon de behandeling die nu bekend staat als 

bouillie bordelaise (Bordeauxse pap), waarbij niet werd geëxperimenteerd op de wijnstokken 

waar de kuur oorspronkelijk werd 'ontdekt', maar op de minder kostbare wijnstokken van 

Chateau Dauzac. 

Dus Dauzac en David hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Bordeaux 

en van de wijnbouw in Europa (valse meeldauw verspreidde zich snel buiten Frankrijks 

grenzen). Toch ontkwam het domein niet aan de verwoestingen van de 20e eeuw. De kwaliteit 

was in eerste instantie zeer goed en de wijnen waren in trek, getuige de toekenning van een 

hors concours in de Bordeauxtentoonstelling van 1907, maar de economische depressie en 

oorlog volgden. Net als veel landgoederen geraakte Dauzac in een staat van schijnbaar 

permanent verval. Het stond bekend als 'het verloren kasteel van de Bordeaux'. Enig zicht op 

herstel diende zich niet aan tot 1966, toen het landgoed werd gekocht door Alain Miailhe, die 

ook mede-eigenaar van Chateau Palmer was. De heerschappij van Alain was echter 

kortstondig. Hij faalde in zijn poging om het domein de naam ‘Lynch-Dauzac’ te geven, 

vanwege verzet van de familie Castéja, de eigenaren van Château Lynch-Moussas. In 1978 

dwongen fiscale problemen hem om zijn eigendom te verkopen, met als nieuwe eigenaar de 

Frans-Marokkaanse Felix Châtelier. Dit was het echte begin van het herstel van Dauzac. 

Châtelier bouwde een nieuwe chai, de kelders werden gerenoveerd en er vond een uitgebreide 

herplanting in de wijngaarden plaats. Maar ook Châtelier verkocht uiteindelijk het landgoed, 



dit keer aan Mutuelles d'Assurances des Instituteurs de France (MAIF). Dit bedrijf heeft het 

kasteel en de wijngaarden sinds 1988 in handen. Het maakt gebruik van de diensten van 

André Lurton, eigenaar van andere prominente wijngoederen, zoals Chateau La Louvière. 

Sinds 1992 is zijn dochter Christine als manager bij het landgoed betrokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Château Sociando Mallet 
Château Sociando-Mallet is een begrip in de wijnwereld. Het is gelegen op de linkeroever 

van de Gironde in de Haut-Médoc in Bordeaux. De naam Sociando komt van een baskische 

edelman uit de 17e eeuw en de naam Mallet komt van een Marine kapitein die beide ooit het 

domein in bezit hebben gehad. In 1969 kwam het domein in handen van Jean Gautreau, de 

huidige eigenaar.  Jean Gautreau was een wijnhandelaar in Bordeaux wijnen die voor één van 

zijn Belgische klanten een wijndomein zocht om te kopen. Toen hij Sociando-Mallet bezocht 

was hij meteen verliefd en kocht het domein van 5ha voor zichzelf voor 250.000 FFR. Jean 

Gautreau nam het wat vervallen domein onder handen en zorgde er eerst voor dat de 

wijngaarden weer in goede staat optimaal druiven konden produceren waarna hij de 

gebouwen ging renoveren. Na het bijkopen van extra hectare wijngaarden beslaat de totale 

oppervlakte nu 90ha (48% Cabernet Sauvignon, 47% Merlot en 5% Cabernet Franc, 8.333 

wijnstokken per ha) en maakt hij 500.000 flessen per jaar.  

De tweede wijn, La Demoiselle de Sociando-Mallet, krijgt 25% nieuw hout gedurende 12 

maanden. Sociando-Mallet zelf gaat 18 maanden op nieuw eikenhouten vaten.   

 

"Ni classé, ni bourgeois...Sociando-Mallet, tout simplement", aldus Jean Gautreau himself. 

Château Sociando-Mallet is in 1855 niet geklasseerd geweest als Grand Cru terwijl hij 

vandaag de dag wel deze kwaliteiten bezit. In 1932 werd Sociando wel geklasseerd als Cru 

Bourgeois. Soms wordt de kwaliteit van Sociando-Mallet gelijk gesteld met die van een 3e of 

zelfs 2e Grand Cru Classé. In 2003 toen er een nieuw Cru Bourgeois klassement gemaakt 

werd was Sociando-Mallet er bewust niet bij. Jean-Gautreau wou niet in dit klassement 

opgenomen worden omdat dit de standing van zijn domein naar beneden zou halen en hij was 

ook wars van alle politiek die met deze klassering gepaard ging. 

 

 

 

 

 



Château L'Arrosee 
Een hele bijzondere, niet gekende wijn met toch een verrassend karakter. De inspiratie voor 

L'Arrosee steeg uit de grond, letterlijk. Chateau L'Arrosee dankt zijn naam aan een 

ondergrondse bron op hun Bordeauxwijn woning in St. Emilion. In 1868, L'Arrosee behoorde 

tot de minister en een lid van de Raad van Napoleon III, Pierre Magne. Magne verkocht 

Chateau L'Arrosee aan de Franse ambassadeur in Austria. Chateau L'Arrosee werd verkregen 

door de familie Dupuch in het begin van de 20e eeuw. Onder hun ambtstermijn, de wijnen 

waren niet op hun best toen. Tot 1956, werd Chateau L'Aarosee gemaakt bij de plaatselijke 

coöperatie. Dat is de reden waarom je nooit meer ziet of hoort over de wijn van Château 

L'Arrosee van de beroemde wijngaarden van de 20e eeuw. 

Classificatie in de St -Emilion.Volgens de A.O.C. zijn er twee indelingen voor de 

wijnen van de Saint-Émilion. Allereerst de A.O.C. Saint-Émilion. Daarnaast de A.O.C. Saint-

Émilion Grand Cru. Verwar de Saint-Émilion Grand Cru echter niet met de Saint-Émilion 

Grand Cru Classés. De Grand Cru zonder de toevoeging Classé betekent slechts dat de wijn 

meer alcohol bevat en niet officieel geclassificeerd is.  

Saint-Émilion was niet opgenomen in de wijnclassificatie van 1855. Pas in 1955 kreeg de 

gemeente een eigen ranglijst. Het initiatief hiertoe werd genomen door de lokale wijnboeren. 

Omdat de lijst niet rigide zou zijn, en men dus van het begin wou vermijden dat de 

classificatie verouderd zou worden, werd besloten de lijst elke 10 jaar te herbeoordelen. De 

tien jaar werden niet gerespecteerd, maar er waren herzieningen in 1959, 1969 1986, 1996. De 

laatste herziening vond plaats in 2006. Deze laatste werd aangevochten door acht domeinen 

die gedeclasseerd werden. De rechtbank annuleerde de classificatie in juli 2008 en bevestigde 

dit in beroep in maart 2009. Voor de oogst 2009 mogen de wijngaarden de classificatie van de 

lijst van 1996 gebruiken. De classificatie is gebaseerd op bodem, smaak, prijs en reputatie van 

de wijngaard. In principe wordt iedere tien jaar de classificatie herzien. De Jurade Van Saint 

Emilion staat in voor de smaakproef. Ikzelf maak er al sinds 1995 deel vanuit, maar ben 

slechts éénmaal opgeroepen geweest om deel te nemen aan de proeverij ervan. Dit was in 

1996. De proeverij die nu nog steeds geld als één van de toonaangevende en meest juiste.  

 

 
 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bordeauxwijn_(classificatie_1855)


Château Les Barraillots 
 

Het dorp Margaux is wereldberoemd door zijn voornaamste domein, Château Margaux 

premier cru. De A.O.C. wijn heeft een duidelijke stijl: zachter, rijker en geparfumeerder dan 

de wijn van  Pauillac en toch met een even langen levensduur. Margaux is de meest zuidelijke 

appellatie van de Médoc de wijngaarden liggen aanvankelijk tussen bomen en weilanden, 

vervolgens dominerend in het landschap als de grindgronden beginnen. 

Opgericht in 1928 bevindt Château Les Barraillots zich tussen de Grands Crus van Margaux, 

het is zelf een artisanale cru uit Margaux. Er wordt zonder chemische verdelgingsmiddelen 

gewerkt. Het is een donker robijnrode wijn met een neus van zwarte kersen met een fijne 

minerale toets. een elegante wijn met fijne vruchten, verweven tannine en een half lange 

afdronk. Château Les Baraillots heeft het karakter van een stoere wijn, met een mollig, 

fluwelige structuur en de rijkheid en intensiteit aan geuren die het resultaat zijn van de kennis 

van een ervaren man met name M. Brunet. Deze wijn is op zijn beste tussen zijn 5
de

 en zijn 

12
de

 levensjaar. Gerechten:  Aanbevolen bij vleespasteien, rood vlees, vederwild en halfsterke 

kaassoorten. Serveertemperatuur: 18°C. 

 

 

 


