Château Haut Breton Larigaudière
Algemeen
Château Haut Breton Larigaudière is een mooi, door een schaduwrijk park omgeven domein gelegen
in Soussans, één van de vijf zeer in trek zijnde gemeentes die zich mogen beroepen op de
herkomstbenaming Margaux. Deze gemeente wordt slechts door een geasfalteerd pad gescheiden
van de gemeente Margaux en herbergt buiten bepaalde bekende “crus bourgeois” zoals Château
Haut Breton Larigaudière, een flink aantal percelen die behoren bij “crus classés” die in 1855
geklasseerd zijn. Deze bodem is dus bij uitstek geschikt voor de wijnteelt…
In het begin van de twintigste eeuw stond het kasteel al op de lijst van “goede” crus: in 1886, in de
vijfde uitgave van “Bordeaux et ses Vins” beschreef Edouard Féret de productie van 80 fusten wijn
als een “Crû Bourgeois Supérieur”. De faam van het kasteel bleef ongewijzigd, want in 1922 schreef
Charles Féret over het kasteel (M. A. Schars, eigenaar): “Het domein van Haut Breton Larigaudière
omvat een wijngaard met een fantastische ligging op grindhoudende bergrondingen welke is beplant
met eerste klas wijnstokken en die één van de beste wijnen van de gemeente produceert. De wijnen
en
de
wijngaarden
genieten
een
uitstekende
verzorging”.
Heden ten dage is het domein herverkaveld, uitgebreid en verbeterd, dank zij de voortdurende
aandacht van de familie De Schepper-De Moor; 15 ha van de wijngaard is in productie, verdeeld over
de gemeentes Soussans en Arsac. De zorg van de eigenaars ging ook uit naar de wijnkuipen en de
wijnkelder, zowel voor de vaten als voor de flessen, en ook daar werden tal van verbeteringen
aangebracht.
Deze uitermate goed onderhouden wijngaard is beplant met traditionele wijnstokken waarvan 63%
cabernet-sauvignon, 31% merlot, 4% petit verdot en 2% cabernet franc. Een uitstekende keuze…
Na vinificatie volgens de methode uit de Médoc ( gisting van drie tot vijf weken ), wordt de wijn in
eikenhouten vaten 12 tot 15 maanden lang gerijpt en 50 tot 70% van de vaten wordt ieder jaar
vernieuwd. De volledige productie wordt op het kasteel zelf gebotteld en in houten kisten verpakt.
Een wijn waarvan men kan zeggen dat hij zijn herkomst alle eer aandoet.
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Oppervlakte van het domein: 18 ha waarvan 15 ha wijngaarden geschikt voor productie.
Grond en ondergrond: grindhoudend zand op zandoer, graves en klei.
Wijnstokken: merlot 31%, cabernet-sauvignon 63%, cabernet franc 2%, petit verdot 4%.
Plantdichtheid van de wijngaard: 10.000 wijnstokken per ha.
Gemiddelde leeftijd van de wijngaard: 20 jaar.
Totale productie: 675 hl, zijnde ongeveer 90.000 flessen.
Wijnoogst: met de hand.
Vinificatie: traditionele methode uit de Médoc: gisting 3 tot 5 weken, controle en beheer
van de temperatuur door middel van een sijpelsysteem.
Wijnverzorging: gedurende 12 tot 15 maanden in eikenhouten vaten waarvan 50% tot 70%
ieder jaar vernieuwd wordt.
Commercialisering: door het domein zelf.
Export: 50%, Benelux, Duitsland, Zwitserland, Groot-Brittannië.
Eigenaar: S.C.E.A. Château Haut Breton Larigaudière.

•

Contactpersoon ter plaatse voor Frankrijk:
de heer Jean-Michel Garcion
Château Haut Breton Larigaudière
F–33460 Soussans / Margaux.
T. +33 5 57 88 94 17
F. +33 5 57 88 39 14
E-mail : ch.larigaudiere@aol.com

Cijfergegevens over Margaux in het algemeen:

Margaux
Oogstjaar

Productie-evolutie
Volume in hl

Oppervlakte
in ha

Quoteringen GUIDE HACHETTE

1990
1991

70.866
24.917

1280
1316

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

59.154
70.997
59.561
68.816
71.790
74.601
68.231
74.199
73.446

1270
1343
1341
1361
1358
1352
1355
1392
1408

15/20
14/20
15/20
14/20
18/20

2001
2002

65.840
53.321

1409
1400

15/20
14/20

2003
2004

52.647
77.803

1409
1413

15/20

Bdx rood
Algemeen

Haut-Breton-Larigaudière
Jaarboek G.H.

Quotering

1997

Vermelding met*

2000

Vermelding met*

2003
2004
2004

Vermelding

2006

Vermelding
Le Créateur: *

Vermelding met
**

De eigenaars:
In 1938 richtten Emile De Schepper en zijn echtgenote Ghislaine De Moor het bedrijf “Het Rabot”
op te Gent voor het produceren van jenevers en likeuren.
Een tiental jaar later begonnen zij ook met de import en distributie van een wijngamma.
In 1950 kochten zij hun eerste wijndomein aan in Frankrijk: Château Tour Baladoz, Appellation
Saint-Emilion Grand Cru Controlée.
In 1961 verhuisde het bedrijf naar de huidige lokatie ( Vogelenzang 1-4, 9000 Gent ) en wijzigde de
naam in “Rabotvins”.
In 1964 volgde de aankoop van een tweede kasteel in Margaux: Château Haut Breton Larigaudière,
Appellation Margaux Controlée.
Vanaf 1968 – 1970 nemen Firmin en Jacques De Schepper, de twee zonen van Emile, geleidelijk de
teugels in handen.

In december 1987 komt Firmin De Schepper om het leven in een tragisch vliegtuigongeval nabij
Bordeaux. Zijn broer Jacques, die tot dan vooral het financieel beheer van de zaak waarnam, ziet
zich plots verplicht ook de andere verantwoordelijkheden op te nemen. Hij weet zich echter goed te
omringen en slaagt erin Rabotvins te moderniseren en zo een ongekende groei te realiseren.
In 1992 volgt dan nog de aankoop van Château Tayet, Appellation Bordeaux Supérieur Controlée, een
domein van 7 ha in Macau, en in 1994 deze van Château La Croizille, Appellation Saint-Emilion Grand
Cru Controlée, gelegen vlakbij Château Tour Baladoz.
Door de samenwerking met G. de Mour & Fils te Soussans / Margaux, is Rabotvins nu actief zowel op
de Belgische als de buitenlandse markt. Daarbij wordt de totale productie van meer dan 30 kastelen
en domeinen ( waarvan 4 eigendommen ) gecommercialiseerd.
Rabotvins verdeelt ook op exclusieve basis kwaliteitswijnen en alcoholen uit de meest belangrijke
wijnlanden naast een aantal aperitieven van eigen productie.

