LES EXCEPTIONNELS
Hierna enkele algemene gegevens over de volgende châteaus:

Château CHASSE-SPLEEN
-

-

Appellation: Moulis en Médoc.
Oppervlakte wijngaarden: 90 ha op de hoogst gelegen hellingen van de wijk Grand Poujeaux.
Bodem: 80% tertiaire, grindachtige slibgronden van de Garonne en 20% klei-kalk.
Aanplant: 65% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 5% Petit Verdot.
De wijnstokken zijn gemiddeld 30 jaar oud.
Manuele oogst.
Vinificatie:
o Vinificatie in thermisch gereguleerde inox-kuipen en met epoxy-kunsthars beklede
cementkuipen.
o Maceratie gedurende ongeveer een maand.
o Rijping gedurende 12 à 14 maand in eiken vaten, waarvan 40% ieder jaar vernieuwd wordt.
o Filtering door eiwitten.
Productie: 300.000 flessen.

Château POUJEAUX
-

-

Appellation: Moulis en Médoc.
Oppervlakte wijngaarden / bodem: 59 ha “d’un seul tenant” , gelegen op de mooiste hellingtoppen
van Günz, met tertiaire, grindachtige slibgronden als bodemstructuur.
Aanplant: 50% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 5% Cabernet Franc en 5% Petit Verdot.
De wijnstokken zijn gemiddeld 25 jaar oud.
Vinificatie:
o Vindt plaats in thermisch gereguleerde inox-kuipen, houten kuipen en met epoxy-kunsthars
beklede betonkuipen.
o Gisting en maceratie duurt gemiddeld 4 weken.
o Rijping gedurende 12 maand in eiken vaten, waarvan 50% ieder jaar vernieuwd wordt.
o Filtering door overheveling van vat naar vat en met eiwitten.
Productie: 290.000 flessen.

Château SIRAN
-

-

Appellation: Margaux.
Oppervlakte wijngaarden: 40 ha, waarvan 24 ha voor de AOC Margaux.
Bodem: slibgronden, zand- en grindachtig.
Aanplant: 46% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot, 12% Petit Verdot en 7% Cabernet Franc.
Wijnstokken zijn gemiddeld 31 jaar.
Manuele oogst.
Vinificatie:
o Traditioneel: maceratie gedurende 25 dagen in thermisch gereguleerde inox-kuipen.
o Rijping gedurende 12 à 14 maand, voor 100% in eiken vaten waarvan 50 à 70% ieder jaar
vernieuwd wordt.
o Sinds 1995 is Michel Rolland de raadgevende oenoloog.
o Rendement: gemiddeld 45 hl/ha.
Productie: 76.000 flessen.

Château LABEGORCE-ZEDE
-

-

-

Appellation: Margaux.
Oppervlakte wijngaarden: 36 ha, waarvan 27 ha voor AOC Margaux ( Ch. Labégorce-Zédé en
Domaine Zédé ) en 9 ha voor AOC Bordeaux Supérieur ( Z de Zédé, vanaf oogstjaar 2004: “Z” ).
Bodem: vooral grove grindbodem.
Aanplant: 50% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot, 10% Cabernet Franc en 5% Petit Verdot.
1/3 van de wijnstokken zijn tussen de 30 en 80 jaar oud, 1/3 is aangeplant tussen 1965 en 1973,
1/3 in de jaren ’80.
Manuele oogst.
Vinificatie:
o Gistingstemperatuur bedraagt 30 °C en gedurende 2 à 3 weken in cuves.
o Rijping gedurende 12 à 18 maand in eiken vaten, waarvan 40 à 50% ieder jaar vernieuwd
wordt.
Productie: 80.000 flessen ( G.H. 2003 )
In februari 2005 heeft Luc Thienpont het Château verkocht aan Hubert Perrodo, die tevens
eigenaar is van Château Labégorce. Luc Thienpont zal wel verder wijn blijven verbouwen met “Le
Clos des Quatre Vents”, een klein domein van 2,20 ha, maar wel een paradepaardje in de appellation
Margaux. Hij neemt ook de 9 ha in Bordeaux Supérieur geklasseerde percelen in eigendom, die in
België gecommercialiseerd wordt onder de naam “Z”.

Château POTENSAC
-

-

Appellation: Médoc.
Oppervlakte wijngaarden: 70 ha.
Bodem: alluviaal grind en rode klei.
Aanplant: 60% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot en 15% Cabernet Franc.
Gemiddelde leeftijd wijnstokken: 35 jaar.
Manuele oogst.
Vinificatie:
o Temperatuurgecontroleerde gisting in inox-cuves.
o Rijping in eiken vaten gedurende 14 à 16 maand, waarvan 20 tot 30% nieuwe vaten.
o Ongeveer 40% gaat naar de productie van de tweede wijn ( Château Lassalle ).
Productie: 254.000 flessen.
Eigendom van de familie Delon, die ook eigenaar is van Château Léoville Las Cases ( St. Julien ).
Wordt nu gerund door zoon Jean-Hubert, met assistentie van keldermeester Jean-Pierre Rolland,
broer van de beroemde oenoloog Michel Rolland.

