Château de PEZ
Cru Bourgeois Exceptionnel
Historiek
Château de Pez is één van de oudste domeinen in Saint-Estèphe. Zijn geschiedenis gaat terug tot
de 15de eeuw : in 1452 heerste landheer Jean de Briscos over het domein, opgevolgd door
edelman Ducos in 1526. In 1585 nam Jean de Pontac het domein over.
De Pontac-familie, die ook
Haut-Brion
lanceerde,
bezorgde Château de Pez
zijn wijngaarden.
Van de daarop volgende
eigenaars
was
graaf
Joseph de Fumel ( 1784 ),
commandant
van
het
gewest
Guyenne,
de
bekendste.
Na de Franse Revolutie
werd het domein verkocht
als
staatseigendom
en
kwam zo achtereenvolgens
in eigendom terecht van
verschillende families : Tarteiron, Balguerie, Lawton, Du Vivier de Fay, Bernard ( 1920 ) en
Dousson ( 1929 ). Deze constante wisselingen van beheer waren niet echt bevorderlijk voor de
kwaliteit van het domein. Eén lichtpunt daarbij: de oppervlakte van het domein is gedurende drie
eeuwen niet gewijzigd.

Jean-Claude Rouzaud
Jean-Claude Rouzaud, kleinzoon van Camille Olry-Roederer die de
leiding heeft van het Champagnehuis Louis Roederer ( sedert 2006
samen met zijn zoon Frédéric ), zag een geweldig potentieel in
Château de Pez en verwierf het in 1995. Onder zijn leiding heeft
het Champagehuis Louis Roederer zich trouwens verder
gediversifieerd zonder aan het basisprincipe te raken, nl om steeds
kwaliteitsvolle wijnen voort te brengen. Zo verwierf deze familie
in de loop der tijden verschillende domeinen met faam: Champagne
Deutz, Porto Ramos Pinto, Roederer Estate, Delas et Frères,
Maison Jean Descaves, Château Haut-Beauséjour en zoals reeds
vermeld Château de Pez.
In 1996 nam Rouzaud wijnmaker Philippe Moureau in dienst en
samen hadden ze enkele jaren nodig om Château de Pez en zijn
wijngaarden terug zijn oorspronkelijke glorie te bezorgen.
Jean-Claude Rouzaud
Het feit dat Château de Pez, dat sedert 1932 Cru Bourgeois Supérieur was, in 2003
opgewaardeerd werd tot Cru Bourgeois Exceptionnel bewijst dat ze daarin wonderlijk geslaagd
zijn.

Wijngaarden
Château de Pez is gelegen ten westen van de stad Saint-Estèphe en wordt
bereikt via de departementale weg D204. Het omvat 30 ha“ d’ un seul tenant “,
waarvan 25 ha wijngaarden. De wijngaard is gelegen op een plateau-helling van
18m, dalend tot 12m.
In 1994 waren de wijnstokken gemiddeld 25 jaar oud en bestond de aanplant
uit 70% Cabernet Sauvignon ( CS ), 15% Cabernet Franc ( CF ) en 15% Merlot (
M ).
Parker omschreef de wijn toen als “ très bon “ , maar adviseerde 25 à 40 %
Merlot om de wijn meer rondeur te geven. Recentere cijfers geven een
aanplant van 45 % CS, 44 % M , 8 % CF en 3 % Petit Verdot. De densiteit van
de wijnstokken bedraagt 6400 stokken per ha.

Vinificatie
De vinificatie gebeurt traditioneel: gisting met schil gedurende 21 dagen in
temperatuurgecontroleerde grote vaten bij een gistingstemperatuur van 29 à
30 °C.
De blend wordt gemaakt in december en rijpt verder in eiken vaten gedurende
16 tot 18 maand. Na ongeveer een jaar, ongeveer halfweg het rijpingsproces
volgt een eiwitklaring. De wijn rijpt daarna verder in kleine eiken vaten,
waarvan 40 % nieuw, 30 % van 1 jaar en 30 % van 2 jaar oud. Op het einde volgt
geen filtering meer.
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Quotering

Aantal flessen

2003
2004
2005
2006
2007
2008

1999
2000
2001
2002
Geen vermelding
2004

Vermelding met **
“ Coup de coeur “ ***
Vermelding met *
Vermelding met *
Geen vermelding
Vermelding zonder *

130.000
120.000
108.000
108.000
150.000

Degustatie
Zie ook onze proefnotities over de Crus Bourgeois Exceptionnels op www.wijnclub.org , rubriek
archief ( october en november 2005 ).
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