CHABLIS GRAND CRU
Algemeen
Chablis is buiten Frankrijk één van de bekendste Franse witte wijnen geworden.
De Chablis-wijngaarden vormen het meest noordelijke wijngebied van Bourgondië, gelegen rond
het stadje Chablis en 19 andere dorpen en vlekken in het departement van de Yonne.
Geografisch is Chablis 100 km gescheiden van de rest van Bourgogne.
Zoals voor de andere Bourgogne-wijnen is Chardonnay de druivensoort, die hier groeit op de
hellingen van Kimmeridge-kalksteen en klei. Deze hellingen vormen de zuidelijke rand van een
geologische formatie, het Parijse bekken genoemd, een groot komvormig gebied dat zich
uitstrekt van Noord-Frankrijk tot in Zuid-Engeland. Het dorpje Kimmeridge in Dorset, waarnaar
de kalksteen genoemd werd, ligt op de noordelijke rand. De ondergrond bevat enorm veel fossiele
resten van de schaal van een kleine oester, Exogyra virgula, die bijdragen tot goede drainage,
niettegenstaande het hoge kleigehalte.
De AOC-omschrijving van Chablis voorziet een capaciteit van maximum 6.843 ha wijngaarden.
Vóór de phylloxeraplaag bedroeg de aanplant 40.000 ha. Ingevolge late vorstperiode in 1957 en
1961 daalde de oppervlakte wijngaarden tot een absoluut laagtepunt van minder dan 600 ha. In
1977 was deze oppervlakte opnieuw aangegroeid tot circa 2000 ha en verder tot 2.225 ha in
1990, 3.500 ha in 1992 en 4.500 ha in 2007.
In Chablis zijn vier appellations. In dalende volgorde zijn dat Grand Cru, Premier Cru, Chablis en
Petit Chablis.
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Chablis Grand Cru : “ The Magnificent Seven ”
Er zijn zeven Grand Cru’s met ongeveer 103 ha wijngaarden op de helling ten noorden van de
gemeente Chablis, met zuid en zuid-oost oriëntatie. Van zuid naar noord zijn het: Blanchots, Les
Clos, Valmur, Grenouilles, Vaudésir, Les Preuses en Bougros ( zie bijgevoegde kaart ). Aan de voet
van deze helling stroomt de rivier de Serein, een bijrivier van de Yonne.
Blanchots is de lichtste en meest toegankelijke Grand Cru, want de wijn is meestal rijper dan de
andere. De grond is zeer wit en krijtachtig, vandaar de naam. Blanchots is ongeveer 11,5 ha groot.
“ Soepel, vettig “, “ Soepel en aromatisch (*) “
Les Clos is de grootste Grand Cru met ongeveer 26 ha wijngaarden, verdeeld onder diverse
eigenaars. Les Clos wordt algemeen beschouwd als de laatste van de Grands Crus om te rijpen en
het mooist gestructureerd.
“ Vuursteen, kruidige afdronk “, “ Droog en mineraal (*) “
Valmur lijkt sterk op Vaudésir, maar mist de intensiteit alsook het potentieel om lang te bewaren
van Les Clos. Valmur omvat ongeveer 13 ha.
“ Geurig, vlezig “
Grenouilles is de kleinste Grand Cru met ongeveer 9,5 ha. Grenouilles ligt vak naast de rivier
Serein, waar het vroeger krioelde van de kikvorsen. Vandaar de naam…
De wijngaarden zijn gezamenlijk eigendom van Louis Michel, Jean-Paul Droin en de coöperatie La
Chablisienne ( 5 ha ).
“ Bouquet “, “ Elegant en fruitig (*) “
Vaudésir is ongeveer 16 ha groot, een deel van La Moutonne inbegrepen. Dit is een wijngaard op
de grand cru helling, maar zonder dit statuut: het vormt een perceel van 2,3 ha binnen Vaudésir
en Les Preuses, vroeger eigendom van de cisterciënzerabdij van Pontigny.
“ Héél droog “, “ Vlezig en krachtig (*) “
Les Preuses is een wijngaard van 11 ha. Tussen Vaudésir en Les Preuses ligt de monocru La
Moutonne, zelf geen Grand Cru statuut. Les Preuses wordt beschouwd als eleganter en
vrouwelijker dan Les Clos.
“ Rond, lange minerale afdronk “, “ Lang en rasecht (*) “
Bougros lijkt sterk op Blanchots en vertoont een zekere, rustieke kwaliteit. Is ongeveer 16 ha
groot.
“ Pittig “, “ Levendig en mineraal (*) “
(*) : smaakomschrijving op www.chablisienne.com

La Chablisienne
Coöperatieve, opgericht in 1923, levert 1/3 van de totale AOC Chablis, dankzij de medewerking
van 300 leden die in totaal meer dan 1.000 ha wijngaarden bewerken. Slechts 25% wordt
verkocht onder haar eigen etiket. Het overgrote deel van de productie wordt verkocht aan de
groothandelaars van Bourgogne die de verschillende herkomsten verkopen met hun eigen naam
en etiket ( Bichot, Chartron et Trébuchet, Bouchard, La Reine Pédauque, ….)
Robert Parker spreekt met lof over de kwaliteit van deze coöperatieve.

