DOMAINE RENE en VINCENT DAUVISSAT
CHABLIS

Opa Robert Dauvissat brengt in 1931 als eerste wijnboer in Chablis zijn eigen wijn op fles. Papa

René, een levende (doch stille) legende, bezorgt de, ouderwets op kleine vaatjes opgevoede,
chablis wereldfaam. Samen met zoon Vincent (1957) breidt hij het domein uit tot een kleine 11
ha. De wijnen zijn archetypes van echte chablis die bij het rijpen (3 à 5 jaar verplicht!) naar
humus, paddestoelen, verse boter, honing en mineralen gaat geuren en smaken, en waarbij de
afdronk met het jaar langer lijkt te worden. Daarnaast worden ze gekenmerkt door een
opwekkende

fraîcheur

in

de

finale.

De grands cru's, twee ware aristocraten, komen van respectievelijk 1,7 ha Les Clos en 1 ha Les
Preuses. De meeste aanplant dateert uit begin jaren zestig. Sinds Vincent begin jaren negentig
samen met eega Françoise het wijnroer overnam, hebben de wijnen aan diepgang, definitie (van
terroir), natuurlijkheid en finesse gewonnen.

Onder leiding van Vincent Dauvissat is het domein uitgegroeid tot één van de allerbeste
producenten van Chablis, samen met Francois Raveneau. Eerder gesteund door zijn vader René en
sinds kort (2010) door dochter Etiennette en zoon Gislain, weet Vincent door uitstekend
wijngaard-management en een decente inbreng van hout, Chablis’ te maken die gekenmerkt
worden door een weinig geëvenaarde complexiteit en smaakintensiteit. Verder hebben de wijnen
een
puurheid
zoals
je
die
maar
zelden
tegenkomt.
De ruim 11 ha. wijngaard zijn verdeeld over twee Grands Crus (Les Preuses en Les Clos) en drie
Premiers Crus (Sechets, Vaillons en La Forest). Bij de oogst
worden alleen gezonde, rijpe druiven met de hand geplukt.
In hun jeugd zijn de wijnen vaak nog enigszins gesloten,
maar na enkele jaren flesrijping openbaart zich een breed
en diep palet aan aroma’s, primair afkomstig van de diverse
terroirs, met veel fruit, mineralen en een delicate
houttoets.
Sedert 2013 hebben Etiennette en Gislain de leiding van het
domein overgenomen.
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