Domaine Prieuré-Roch

Henry-Frédéric Roch is geboren in 1962. Zijn moeder was Pauline
Roch-Leroy, oudste zus van Lalou Bize-Leroy. Lalou was, samen met
Aubert de Villaine co-directeur op het beroemde Bourgondische
wijndomein Romanée-Conti. Eind 1991 komt Lalou in conflict met
deze laatste en ze moet in 1992 het domein verlaten. Haar plaats
wordt ingenomen door haar neef, Charles Roch, oudste zoon van
Pauline Roch-Leroy. Na een fataal auto-ongeluk van Charles, slechts twee maanden na zijn
benoeming, wordt zijn jongere broer Henry-Frédéric Roch aangesteld als nieuwe medebeheerder.
In de jaren ’80 van vorige eeuw waren er nauwelijks wijnboeren te vinden die biologisch werkten.
De enkelingen die wel biologisch werkten, werden veelal beschouwd als zonderlingen. Eén van hen
was Henry Roch en in 1988 richtte Henry daarom zijn eigen domein Prieuré-Roch op in PrémeauxPrissey, waar nu nog steeds op volledig natuurlijke wijze gewerkt wordt. Sulfiet wordt alleen in
zeer kleine dosis gebruikt als de wijn wordt overgestoken van het ene op het andere vat ( de
soutirage ). Dus geen sulfiet tijdens de vergisting of het bottelen, en dat draagt zeker bij aan de
opvallende levendigheid en openheid van deze wijnen. De rendementen zijn ongewoon laag,
gemiddeld zo’n 25 hl/ha. De strenge selectie zorgt voor heel intense en sprekende wijnen.
Yannick Champ
Yannick Champ ontmoette Henri Roch in 2002. Tot dan woonde Yannick in Parijs, waar hij
geneeskunde studeerde en geen enkele binding had met
wijn of wijnmaken. Tijdens zijn eerste studiejaar geraakte
Yannick geïnteresseerd in natuurwijnen. Het was Marc
Sibard die Yannick in contact bracht met Henri Roch.
Eerst was Yannick er op stage, maar hij is er nooit meer
weggegaan…in 2010 werd hij zelfs mede eigenaar van
Domaine Prieuré-Roch, na opleiding tot wijnbouwer te
hebben gevolgd in Tours en Dijon.

Logo

Het logo van het landgoed is geschreven in Egyptisch hiërogliefenschrift, verwijzend naar het
oude Egypte dat 5000 jaar geleden wijn als een zeer kostbaar goed beschouwde, aangeboden als

een offer aan de goden. Het gele in het logo
is het goddelijk oog, verwijzend naar de
bovennatuurlijke krachten. Het rode zijn de
druiven,

de

vruchten.

Het

groene

blad

papyrus is de verwijzing naar de vegetatieve
cyclus van de wijnstok waarvan alles door
mensen is opgeschreven van in den beginne op papyrusrollen.

Wijngaarden

Domaine Prieuré-Roch heeft in totaal 14 ha wijnstokken, waarvan ongeveer 12 in de Côte de
Nuits, voornamelijk in de appellation Nuits-Saint-Georges, nl. Premier Cru met 0,69 ha in de Clos
des Argillières en 5,21 ha in het Clos des Corvées. Sinds 2010 bezit het domein ook een
wijngaard in de Côte de Beaune met 2,16 ha ( 1,68 ha rood en 0,49 ha wit ) in Ladoix.

Verder zijn er nog kleine percelen wijnstokken elders in de Côte de Nuits, waaronder het
minuscule Clos Goillotte ( 0,55 ha ), Les Hautes-Maizières ( 0,62 ha ) en Les Suchots ( 1,02 ha )
in Vosne-Romanée…

Opmerkingen

- De wijnen van Domaine Prieuré-Roch zijn zeer gewild, maar toch is niet iedereen overtuigd. Wie
van pure natuurwijnen houdt zal geen moeite hebben met Prieuré-Roch, maar zij die houden van
wat meer “gepolijste” Bourgognes, met ook wat meer hout, kunnen hierbij wat bedenkingen
hebben.

- Helaas is Henry-Frédéric Roch op 56-jarige leeftijd op 17/11/2018 overleden aan de gevolgen
van een agressieve kanker…

