Franța

‑

Marea încântare pe care ne-o oferă vinurile franțuzești constă
în diversitatea lor fără de seamăn. Nici o altă țară nu mai produce o
asemenea gamă de stiluri diferite (multe imitate în toată lumea), la toate
categoriile de preț. Un tur al regiunilor vinicole franceze ar putea începe
cu un Sauvignon cu aromă ierboasă și un Chenin Blanc bogat, de pe valea
Loarei. Următorul popas va fi Champagne, patria multora dintre cele mai
renumite vinuri spumante din lume. Ne vom îndrepta apoi atenția spre
subtilul Pinot Noir și complexul Chardonnay de Burgundia, ca și spre
vinurile albe, aromate, ale Alsaciei. Spre sud, vom găsi picantul Syrah
și cupajele de pe valea Ronului, dominate de Grenache, dar și rozé uri
delicate din Provence, cupaje roșii puternice din Languedoc-Roussillon,
precum și vinuri roșii, bine structurate, vinuri albe cu note de mirodenii
și vinuri de desert, onctuoase, din Bordeaux. Dar tot nu vom reuși să aflăm
decât o parte din comorile oenologice ale acestei țări, pe care majoritatea
pasionaților de vin o privesc ca pe căminul spiritual al lumii vinului.
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Bordeaux
Când căutați aici vinuri de valoare,
anul recoltei contează foarte mult.
Chiar și ani mai puțin renumiți,
ca 2007 sau 2008, pot oferi vinuri
excelente. Pentru cei mai buni ani,
deși vinul de la domeniile de top este
scump, încercați o cramă mai mică
și mai accesibilă. Luați în considerare
anii 2005, 2009 și 2010. Căutați
„eroii neștiuți“ din Bordeaux – vinurile
eticheta a doua ale marilor domenii.

bordeaux

Château Beauséjour Premier Grand Cru Classé B,

St-Emilion

Croix de Beauséjour, St-Emilion Grand Cru (roșu)

Château La Bécasse Pauillac

Château La Bécasse, Pauillac (roșu)

Ambele producții din 2008 și 2009 de Croix de Beauséjour, vinul
eticheta a doua al domeniului, oferă arome dulci de fructe roșii
și unele note de alune și migdale zdrobite. Recolta din 2009 este
prima obținută cu o nouă echipă de vinificatori, condusă de Nicolas
Thienpont (de asemenea, director de vinificație la Pavie Macquin),
care a beneficiat de ajutorul a doi dintre cei mai reputați consultanți
din Bordeaux, Michel Rolland și Stéphane Derenoncourt. Cele 5 ha
de vie sunt cultivate cu Merlot 70%, Cabernet Franc 20% și
Cabernet Sauvignon 10%. Echipa a introdus tehnici de vinificație
burgunde, precum fermentarea în cuvă deschisă și zdrobirea
manuală, pentru a extrage cu mai multă delicatețe aromele din
boabe și a obține un gust fructat mai puternic. Domeniul este
proprietatea familiei Duffau-Lagarrosse, însă numele familiei
a dispărut de mult de pe etichetele vinurilor.

Micuțul Château La Bécasse este genul de domeniu despre
care iubitorii de vin de Bordeaux cu buget bine drămuit ar dori
să știe mai multe: un producător dedicat realizării de vin Pauillac
non-clasificat, dar de calitate, la prețuri pe care oricine și le poate
permite. Aromele de cireșe negre și de prune domină vinurile
produse aici; sunt vinuri bine structurate și atent făcute, vândute
nefiltrate pentru a scoate în evidență structura taninoasă naturală.
Cele mai mari merite pentru stilul La Bécasse le are proprietarul,
Roland Fonteneau, care a preluat domeniul de 4,2 ha de la tatăl lui.
Fonteneau a moștenit o vie foarte fragmentată, răspândită pe 20 de
loturi minuscule, cumpărate de tatăl lui în câțiva ani. Pentru a-și
învechi vinul, Fonteneau folosește butoaie de stejar second-hand
de calitate foarte bună, luate de la cinci châteaux 1-er cru. Toată
munca de pe domeniu se face manual, dând vizitatorului senzația
că are de-a face cu munca unui artizan dedicat.

Nu există facilități pentru vizitatori.
05 57 24 71 61

21 rue Edouard de Pontet, 33250 Pauillac
05 56 59 07 14

L’Agassant d’Agassac, Haut-Médoc (roșu)

15 rue d’Agassac, 33290 Ludon-Médoc
www.agassac.com

Château Belle-Vue, Haut-Médoc (roșu)

Regretatul Vincent Mulliez, care a murit pe neașteptate în 2010,
a fost forța motrice din spatele acestui domeniu, deținut acum de
familia lui. Pe vremuri un bancher renumit, fost director al băncii
JP Morgan din Londra, Mulliez a simțit imboldul, în 2004, de a
reveni pe plaiurile natale, la Bordeaux, și a cumpărat trei domenii
în Haute-Médoc: Belle-Vue, de Gironville și Château Bolaire.
Viile au fost bine alese, cu vițe crescând chiar lângă domeniul
grand cru Château Giscours din Margaux. În cazul Belle-Vue,
vinurile au taninuri intense, aproape masticabile, și note dense
de prune, care mângâie palatul și alunecă ușor pe gât – un vin
cu un viitor strălucit și care își va merita întotdeauna prețul.
103 route de Pauillac, 33460 Macau-en-Médoc
www.chateau-belle-vue.fr

Château Bellevue de Tayac Margaux
Château Bellevue de Tayac, Margaux (roșu)

Există, cu siguranță, o senzație de modernitate la vinul produs
la Château Bellevue de Tayac, din Margaux, amestecul de Merlot,
Cabernet Sauvignon și Petit Verdot creând arome dense de mure
și coacăze, precum și note de fum, pe final. Acesta este unul
dintre cele câteva domenii ale lui Jean-Luc Thunevin, asociat
deseori cu zona Malului Drept (din regiunea Bordeaux)
și cu domenii precum Château de Valandraud. Thunevin și
vinificatorul lui, Christophe Lardière, au refăcut domeniul
de 3 ha, scoțând vițele bătrâne și replantând doar o treime
din vie în 2005. Aceste vițe, plus o mică parcelă închiriată
de Thunevin, dau o producție anuală de 16 000 de sticle,
pe un domeniu din ce în ce mai bun.

Château d’Agassac Cru Bourgeois, Médoc
Château d’Agassac este unul dintre domeniile mai mici din Médoc.
Acest lucru nu-i știrbește însă cu nimic farmecul. E un domeniu
ca-n povești, construit în secolul al XIII‑lea, și are una dintre puținele
crame din zonă unde copiii sunt primiți cu bucurie – micuții pot
beneficia de un tur al împrejurimilor, ghidat de iPod, în căutarea unei
prințese. Dar nu numai împrejurimile sunt fermecătoare, ci și vinurile
acestui domeniu de 39 ha. Vinul secundar, L’Agassant d’Agassac,
are 90% Merlot în compoziție și oferă taninuri mătăsoase și arome
de fructe roșii, bine coapte. Diferă destul de mult de majoritatea
vinurilor de Médoc, dar este agreabil.

Château Belle-Vue Cru Bourgeois, Médoc

Nu există facilități pentru vizitatori.
www.thunevin.com

Château Beau-Séjour Bécot Premier Grand

Château Bertinerie Côtes de Bordeaux

Cru Classé B, St-Emilion

Tournelle de Beau-Séjour Bécot, St-Emilion Grand
Cru (roșu)

Château Belgrave 5ème cru, Médoc
Château Belgrave, Haut-Médoc (roșu)

Château Bertinerie, Blaye Côtes de Bordeaux (roșu)

Procentul ridicat de Cabernet Franc adaugă o notă florală aromelor
de merișor și coacăze din Benjamin de Beauregard, vinul eticheta
a doua de pe acest excelent domeniu din Pomerol. Obținut din
vițe tinere, crescute pe loturi nisipoase, vinul este suav și atrăgător,
cu note subtile de piper alb pe final. Provine de pe cele 17,5 ha
ale domeniului, cultivate 70% cu Merlot și 30% cu Cabernet Franc.
Este unul dintre puținele château-uri autentice din Pomerol.
E o clădire frumoasă și e lesne de înțeles de ce familia Guggenheim
a decis să construiască o replică a ei în Long Island. Domeniul
are o cramă foarte modernă, grație renovărilor majore întreprinse
după 1990 de proprietarii domeniului, Vignobles Foncier.

Château Beau-Séjour Bécot a avut o soartă schimbătoare în ultimele
decenii. Domeniul (a nu se confunda cu Château Beauséjour) a fost
descalificat de comisia locală de vinuri în 1986 (pentru că a folosit
vinuri neclasificate), dar a revenit în 1996, acordându-i-se, recent,
statutul „B“. Cu siguranță, vinul merită actuala clasificare. Cele
17 ha aflate pe platoul situat la vest de sat sunt cultivate cu 70%
Merlot, 24% Cabernet Franc și 6% Cabernet Sauvignon. Strugurii
sunt prelucrați manual – inclusiv prin zdrobirea manuală în timpul
macerării (fermentare pe pielițe) și turnarea vinului în butoaie
fără utilizarea pompelor. La Tournelle de Beau-Séjour Bécot, vinul
eticheta a doua, dar de calitate ridicată al domeniului, un plus
viguros de 20% de Cabernet Franc își face simțită prezența prin
note calde de mirodenii și, dacă sunteți norocoși (căutați vinuri
din 2009), și cu unele note de violete.

Un Bordeaux clasificat pe care-l puteți obține la prețuri rezonabile
este tot mai rar în zilele noastre. Dar Château Belgrave reușește să
asigure și un preț bun, și un gust excelent. Accesibilitatea prețului
se datorează mai ales faptului că Belgrave a reușit abia recent să
producă vinuri de calitate. Reputația contează enorm în Bordeaux
și, înainte ca actualul proprietar, casa de comerț Dourthe, să îl preia,
domeniul nu era performant. Dar, în ultimii ani, Dourthe s-a
străduit din plin să remodeleze domeniul de 61 ha. Compania
a investit și într-o nouă cramă, având cuve de inox, iar vinificația
e acum mult mai delicată, evitându-se folosirea pompelor pentru
transportul strugurilor. În prezent, vinul are stil și eleganță,
caracterizându-se prin arome clare de fructe de pădure. Un chilipir
de care ar trebui să profitați rapid.

Château Bertinerie este unul dintre acele domenii care
demonstrează cât de important este anul recoltei pentru calitatea
vinurilor din Bordeaux. În anii cu recolte modeste, aromele
fructate din vin pot fi foarte vagi, dar, dacă găsiți ani buni (2005,
2008, 2009 și, judecând după primele degustări ale vinurilor încă
nefinisate, 2010), Château Bertinerie poate dovedi o eleganță
aparte, completată de o anumită catifelare și de notele dulci de
fructe de pădure. Via este organică și, ca totul aici, e gestionată
cu abilitate de Daniel Bantegnies, unul dintre cei mai reputați
vinificatori din Blaye. Soluțiile lui ingenioase includ creșterea
vițelor folosind spaliere cu perdea dublă de viță, care îmbunătățesc
fotosinteza și creează mai puțină umbră pentru struguri,
încurajând coacerea. Bantegnies este la fel de grijuliu și în cramă,
fie că lucrează la Bertinerie, fie la celălalt domeniu al familiei,
Château Manon La Lagune.

1 Beauregard, 33500 Pomerol
www.chateau-beauregard.com

33330 St-Emilion
www.beausejour-becot.com

Nu există facilități pentru vizitatori.
www.dourthe.com

33620 Cubnezais
www.chateaubertinerie.com

Château Beauregard Pomerol

Benjamin de Beauregard, Pomerol (roșu)
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33250 St-Julien-Beychevelle
www.beychevelle.com

2 Château Calon-Ségur, 33180 St-Estèphe
05 56 59 30 08

Château Cambon la Pelouse

Cru Bourgeois, Médoc

Château Cambon la Pelouse,
Haut-Médoc (roșu)

Actualul manager al domeniului, Nicolas Marie, fiul proprietarului
Jean-Pierre, are în el ceva de hipster new-yorkez. Dar, deși nu aduce
deloc a producător de vin, el este totuși un foarte talentat vinificator.
Château Cambon la Pelouse este un vin de calitate, sobru, echilibrat,
cu o prospețime plăcută și un mare potențial de învechire, dacă aveți
suficientă răbdare. Merită să căutați recolte din anii mai reci, ca 2006,
2007 și 2008, căci concentrația de alcool poate fi puțin cam ridicată
în unii ani.
5 chemin de Canteloup, Macau, 33460 Margaux
www.cambon-la-pelouse.com

Baron de Brane, Margaux (roșu)

33460 Cantenac
www.brane-cantenac.com

Château Calon-Ségur 3ème cru, St-Estèphe
Marquis de Calon, St-Estèphe (roșu)

Château Calon-Ségur este cel mai nordic dintre domeniile clasificate
din Médoc. Are circa 74 ha de vie plantate cu 65% Cabernet
Sauvignon, 20% Merlot și 15% Cabernet Franc, producând vinuri
ferme, cu profunzime și textură bine definite. Apreciate de mulți,

Clos Canon, St-Emilion
Grand Cru (roșu)

Frații Wertheimer dețin o serie
de proprietăți de invidiat. Printre
acestea se numără casa de modă
Chanel și două domenii de top
din Bordeaux, Rauzan Ségla și
Château Canon. Cel de al doilea
a fost complet renovat în ultimii
ani. Domeniul are 22 ha și
produce vinuri fine, rafinate.
Vinul etichetă a doua Clos
Canon are arome bogate
de fructe de vară
și taninuri mature,
soiul Cabernet Franc
făcându și simțită
prezența prin note
discrete de mirodenii.
Unele recolte pot
avea un preț special,
dar merită toți banii.
4 Saint Martin,
33330 St-Emilion
www.chateaucanon.com
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Pomerol este o mică apelațiune din zona Malului
Drept a regiunii Bordeaux. Produce mai ales
Merlot – și este cel mai bun din lume. Cabernet
Franc este uneori folosit în cupaje cu Merlot,
dar în proporții foarte scăzute. Deosebit de
elegante, fructate, rafinate și corpolente, vinurile
de Pomerol se potrivesc perfect cu o mulțime
de preparate culinare.
Cele mai bune și mai scumpe vinuri Pomerol au
taninuri fine și arome fructate bogate. Oferă o intensitate
tipic burgundă de zmeură și cireșe, fiind cea mai bună
alegere pentru preparate clasice precum Tournedos Rossini
(filet mignon la tigaie, servit pe pâine prăjită, cu foie gras).
Vinurile Pomerol mai ușoare, mai accesibile sunt
de obicei bogate, dar nu grele, cu arome de prune și fructe
de pădure și note de tabac. Aceste vinuri se combină bine
cu o carne cu textură moale, precum coada de vită fiartă
înăbușit, chateaubriand de vită cu demiglace, miel la grătar cu
muștar și ierburi sau chiar feluri moderne, precum cotlet de
miel pe pat de cartofi, cu sos de Merlot și păstăi de vanilie.
Vinurile din regiuni mai puțin cunoscute care se
învecinează cu Pomerol, ca Lalande de Pomerol, sunt mai
ușoare, dar delicioase alături de un pui la cuptor cu ciuperci
sotate, de un burger vegetarian cu ciuperci sau de o brânză
de vacă, precum cheddar, ori la un picnic, cu pate sau
friptură de rață.
-

Château Brane-Cantenac 2ème cru, Margaux
Baron de Brane e un vin roșu încântător și ușor băubil. E mai
delicat decât fratele lui mai mare de pe acest domeniu Margaux,
clasificat ca 2ème cru, petrecând mai puțin timp în butoaie de stejar,
în condițiile în care doar 30% din butoaie sunt noi. În privința
aromei, are note delicioase de prună, cu nuanțe de violete, datorate
celor 5% Cabernet Franc incluse. Henri Lurton, proprietarul
Château Brane-Cantenac, este un personaj modest, care preferă
să-și petreacă timpul îngrijindu-și cele 85 ha de vie, decât să
ducă viața de lux a unui deținător de domenii viticole de top
din Bordeaux. Echipa lui Lurton e făcută din același aluat, toți
văzându‑și liniștiți de treabă și, în cazul managerului domeniului,
Christophe Capdeville, conducând cercetări privind efectele
diverselor tipuri de butoaie asupra vinurilor produse aici.

Château Canon

Premier Grand Cru Classé B,
St-Emilion

-

Prețurile vinurilor de domeniu din podgoriile clasificate ale regiunii
Médoc se îndreaptă către o singură direcție: în sus. Ca atare, cererea
de vinuri eticheta a doua de pe domeniile acestei regiuni este tot mai
mare. Este și cazul vinului Les Brulières de Beychevelle, obținut pe
Château Beychevelle – un AOC din Haut Médoc – din vițe aparținând
Beychevelle, dar situate în alte părți decât St-Julien. El are structura
și eleganța vinurilor de renume din Médoc, dar un preț mult mai
redus. Aflat acum în proprietatea comună a companiei franceze
producătoare de bere și vin Castel și a omologilor săi niponi de la
Suntory, Château Beychevelle este un domeniu splendid pe faimoasa
Route des Châteaux din Bordeaux, care pornește din St-Julien.

vinurile de aici au și fani celebri, precum actorul Johnny Depp – în
mod clar un om cu gust. Domeniul, deținut de familia Casqueton,
depune mari eforturi pentru producerea unui vin eticheta a doua,
Marquis de Calon, și a reușit să dea acestuia o parte din strălucirea
vinului său de top. Produs din vițele mai tinere ale domeniului,
vinul are o reală finețe, cu miresme subtile de stejar și arome
profunde de cireșe negre.

-

Les Brulières de Beychevelle, St-Julien (roșu)

-

Château Beychevelle 4ème cru, St-Julien

bordeaux

-
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Château Camensac 5ème cru, Médoc

La Closerie de Camensac, Haut-Médoc (roșu)

Notele de mirodenii și tabac tind să dea complexitate vinului
La Closerie de Camensac, dar senzația, per ansamblu, rămâne
aceea a unui vin ușor băubil – cu arome de fructe de vară, mai
curând decât de toamnă și taninuri suave. Este vinul eticheta a doua
al unui domeniu aflat între alte două domenii clasificate ale zonei,
Belgrave și La Tour Carnet. Până în 2005, Camensac a fost deținut
de frații Forner, proprietarii faimosului domeniu Marqués de
Cacères din regiunea spaniolă Rioja. Acum, proprietar este Jean
Merlaut, care lucrează aici alături de nepoata lui, Celine Villars,
și îl are consultant pe charismaticul Eric Boissenot. Via, plantată
cu o densitate ridicată (10 000 de vițe pe hectar), este împărțită
egal între Merlot și Cabernet Sauvignon.
Route de St-Julien, 33112 St-Laurent-Médoc
www.chateaucamensac.com

Savurați pui la cuptor cu un Merlot din Lalande-de-Pomerol.
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Arome intense de fructe de pădure negre la acest vin Château
Caronne-Ste-Gemme produs din struguri de pe domeniul de 45 ha
din jurul liniștitului sătuc St-Laurent, cu vițe având o medie de vârstă
de 25 de ani. Este un vin profund – veți simți nevoia să decantați
recoltele tinere –, un Médoc clasic, făcut mai ales din Cabernet
Sauvignon și învechit un an în butoaie de stejar. Proprietarul
e și el un bordelez tradițional: François Nony e văr cu familia
Borie, deținătoarea domeniului Ducru-Beaucaillou. Modernitatea
nu e însă total absentă aici: oenologul Olivier Dauga a introdus
conceptul de „cules verde“, care contribuie la concentrarea aromelor.

Château Clarke Cru Bourgeois, Médoc

Rosé de Clarke, Listrac-Médoc (rozé de Bordeaux)

Château Cap de Faugères Côtes de Bordeaux

Château Cap de Faugères, Castillon Côtes
de Bordeaux (roșu)

Un amestec condimentat de Merlot (60%) și Cabernet Franc (40%),
Château Cap de Faugères oferă o mare concentrație de arome de
fructe de pădure și note de castane prăjite. Este un vin despre care
mulți cred că eclipsează unele dintre numele mai cunoscute din
apelațiunea învecinată, mult mai faimoasă, St-Emilion. Domeniul
aparține, din 2005, lui Silvio Denz.
33330 St-Etienne-de-Lisse
www.chateau-faugeres.com

Château de Chantegrive

Pessac-Léognan

Château de Chantegrive, Graves (roșu)

Château de Chantegrive este unul dintre cele mai vaste domenii din
Graves, cu peste 97 ha de vii. Hélène Lévêque dirijează operațiunile
aici, deși producția de vin beneficiază enorm de pe urma
consultantului oenolog Hubert de Boüard. Vinurile sunt învechite în
butoaie, într-un beci de dimensiuni impresionante, iar strugurii din
fiecare lot de vie sunt vinificați separat. Arome de rozmarin și note
pământoase, calde, dau o senzație de farmec natural vinului roșu de
aici, un cupaj jumătate Cabernet Sauvignon, jumătate Merlot. Este
unul dintre cele mai valoroase vinuri de Bordeaux, de la unul dintre
cei mai dinamici producători.
33720 Podensac
www.chantegrive.com

Château Chasse-Spleen Cru Bourgeois, Médoc

L’Ermitage de Chasse-Spleen, Moulis-en-Médoc (roșu)

Un amestec de struguri din vițe tinere de Cabernet Sauvignon,
Merlot și Petit Verdot, L’Ermitage de Chasse-Spleen este vinul
eticheta a doua, dar cu personalitate, de la domeniul Chasse-Spleen.
În cei mai buni ani, are taninuri mătăsoase și reușește să preia ceva

Nu există facilități pentru vizitatori.
www.cver.fr

Château Clément- ichon Cru Bourgeois,

Médoc

Château Clément-Pichon, Haut-Médoc (roșu)

Unele investiții serioase, demarate în ultimii ani, au început să și
arate roadele pe domeniu. Proprietarul, Clément Fayat, a renovat
recent domeniul de 25 ha, cumpărat în 1976, iar asta se vede. Făcut
din 50% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon și 10% Cabernet Franc,
vinul de aici are note de ciocolată și cafea, sesizabile și la miros, și
la gust, pe palat (grație învechirii în butoaie de stejar ușor afumate)
și note suave, dar persistente de fructe.
-

Brio de Cantenac Brown, Margaux (roșu)

Sunt tot mai numeroase rozé‑urile provenind din Médoc, iar
versiunea domeniului Clarke e un bun exemplu care demonstrează
de ce merită explorate. Vinul are mai multă structură decât multe
alte rozé‑uri, cu o culoare clară de căpșune și arome puternice
de zmeură. Château Clarke datează din secolul al XII lea,
dar vinificația este o preocupare relativ recentă: abia în 1978
a fost îmbuteliat aici primul vin, la cinci ani după achiziționarea
domeniului de către baronul Edmund de Rothschild. Astăzi, el este
administrat de fiul lui Edmund, baronul Benjamin, văr al baronului
Eric, de la Château Lafite. Benjamin mai deține domenii vinicole
și în Africa de Sud și Argentina.
-

Château Cantenac Brown 3ème cru, Margaux

33460 Margaux
www.cantenacbrown.com

Cu taninurile sale suave și suple, vinul eticheta a doua de la
Château Citran reușește să fie elegant și subtil. În unii ani, poate
părea prea ușor, cel puțin în primele lui stadii, aromele de fructe
fiind lipsite de expresie. Când vinul se stabilizează, după câțiva ani
în sticlă, el dezvăluie arome pregnante de mure. Domeniul este
condus de Céline Villars Merlaut (a cărei soră, Claire, deține aceeași
funcție la Chasse Spleen) și și a mărit considerabil dimensiunile,
având acum 90 ha (după ce odinioară avea doar 4 ha).
Chemin de Citran, 33480 Avensan
www.citran.com

Nu există facilități pentru vizitatori.
www.smith-haut-lafitte.com

Există un aer tipic englezesc la Château Cantenac Brown – primul
proprietar al domeniului, un anume John Lewis Brown, a construit
acest château după modelul conacelor englezești de țară, iar actualul
proprietar este omul de afaceri britanic de origine siriană Simon
Halabi. Vinul eticheta a doua Brio de Cantenac Brown este
o variantă a tradiționalului roșu de Bordeaux. Este ținut cât mai
puțin în butoaie noi de stejar, în procesul de învechire, ceea ce face
ca stilul să evidențieze arome exuberante de fructe.

Moulin de Citran, Haut-Médoc (roșu)

-

Proprietate a familiei Cathiard (care deține și Château Smith Haut
Lafitte), acest domeniu este faimos pentru caracterul modern al
vinurilor sale. În mod cert vinul roșu de aici, dominat de Cabernet
Sauvignon, este foarte apreciat pe plan internațional, fiind un
vin remarcabil, cu note de stejar și fum și arome de fructe roșii
de pădure, ce îmbracă bine palatul. Vinurile albe, bine structurate
și ele, care combină Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris și puțin
Sémillon, sunt pline de arome de stejar și fructe exotice.

Château Citran Cru Bourgeois, Médoc

P

Château Cantelys, Pessac-Léognan (roșu și alb)

33112 St-Laurent-Médoc
www.chateau-caronne-ste-gemme.com

32 chemin de la Raze, 33480 Moulis-en-Médoc
www.chasse-spleen.com

-

Château Cantelys Pessac-Léognan

Château Climens

1ère cru, Sauternes

Cyprès de Climens,
Barsac (vin de desert)

-

-

Château Caronne-Ste-Gemme, Haut-Médoc (roșu)

din puterea fratelui său mai mare, el însuși un vin cru bourgeois
care adesea eclipsează vinurile de pe domenii mai bine cotate.
Ambele vinuri sunt la înălțimea promisiunii conținute în denumirea
domeniului: Chasse Spleen s ar traduce, aproximativ, prin „alungă
tristețea“. Proprietate a familiei Villars Merlaut, domeniul are 80 ha,
cultivate mai ales cu Cabernet Sauvignon.

30 avenue du Château Pichon, 33290 Parempuyre
www.vignobles.fayat.com

Așa cum se cuvine statutului 1ère
cru, Château Climens reprezintă
unul dintre cele mai mari nume
din Sauternes, regiune celebră
pentru vinurile sale dulci. Aflat
în proprietatea lui Bérénice Lurton
și situat în Barsac, domeniul se
întinde pe 30 ha, cultivate exclusiv
cu soiul Sémillon. E un château
încântător și face acest excelent
vin eticheta a doua la un preț
considerabil mai accesibil.
Așa cum v ați putea
aștepta, Cyprès de
Climens este mai ușor
și mai proaspăt decât
fratele lui mai mare,
dar păstrează dulceața
savuroasă a unui
Barsac. Aromele
mierii de fructe
abundă, iar pe
final apare o delicată
notă florală – per
ansamblu, este un vin
de desert cu adevărat
seducător.
-

Château Caronne-Ste-Gemme

Cru Bourgeois, Médoc

-
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2 Climens,
33720 Barsac
www.chateau-climens.fr
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cabernet
sauvignon
În viile din Bordeaux se cultivă
cinci soiuri diferite de struguri
roșii, dar numai unul dintre ele,
Cabernet Sauvignon, este
ingredientul principal în toate
cele cinci vinuri faimoase 1ère
cru recunoscute în clasificarea
din 1855 a domeniilor de top
din Bordeaux.
Calitățile pe care strugurii
din soiul Cabernet Sauvignon
le dau acelor vinuri rare
(cu nume celebre, precum
Château Mouton-Rotschild
și Château Lafite-Rotschild)
sunt conferite, în egală măsură,
și multor vinuri mai puțin
scumpe din Bordeaux, ca și din
alte locuri de pe glob – culoare
intensă, corpolență, arome
pregnante de coacăze negre
și o textură astringentă
renumită, care ajută vinurile
să se învechească grațios.

Unde se cultivă
în lume?
Asemănări de familie
Frunzele strugurilor Cabernet
Sauvignon sunt foarte asemă
nătoare ca formă cu cele
de Sauvignon Blanc, un soi
de struguri albi originar din
Bordeaux. Oamenii de știință
au confirmat că Sauvignon
Blanc și soiul roșu Cabernet
Franc sunt părinții genetici
ai Cabernetului Sauvignon.

Coacere târzie
Vițele de Cabernet Sauvignon
dau lăstari primăvara târziu și
se coc, toamna, mai târziu decât
Merlot, cel mai răspândit soi din
Bordeaux. Acest lucru permite
Cabernetului Sauvignon să nu fie
afectat de gerurile de primăvară
și, având o rezistență sporită la
bolile viței, în toamnă el poate
ajunge la coacere deplină.

Bordeaux este locul de naștere
al Cabernetului Sauvignon și aici
se cultivă cele mai faimoase
și scumpe vii din acest soi, dar
băutorii de vin au și alte opțiuni
pentru un Cabernet Sauvignon
la prețuri rezonabile.
În Bordeaux, vinurile cu prețuri mai
scăzute poartă adesea doar denumirea
simplă „Bordeaux“ pe etichetă sau
denumirea unei apelațiuni ca Bordeaux
Supérieur, Médoc, Haut-Médoc,
Entre-deux-Mers, Côtes de Bourg
și Côtes de Blaye. Majoritatea vor fi
mai ușoare și mai fine decât vinurile
din domeniile de top. SUA, Chile
și Australia produc vinuri Cabernet
Sauvignon de înaltă calitate.
Valea Napa este renumită pentru
un Cabernet Sauvignon foarte scump,
dar în alte zone din California,
precum și în statul Washington
se produc versiuni mai accesibile.
Următoarele regiuni sunt printre
cele mai bune în privința vinurilor
Cabernet Sauvignon. Încercați sticle
din aceste recolte recomandate:

Boabe mici
Boabele de Cabernet Sauvignon
sunt de dimensiuni reduse,
ceea ce conferă arome deosebite
vinului. Cum cea mai mare parte
a aromei vinului provine din
pielițele strugurilor, boabele
mici sporesc concentrația de
componente aromatice din must,
când vinul fermentează, și pot
da o concentrație suplimentară
la vinurile finale.

pieliță groasă

Médoc/Haut-Médoc: 2010,
2009, 2005
Pauillac: 2009, 2008, 2006, 2005
Napa Valley: 2009, 2007, 2006
Australia: 2009, 2006, 2005

Unul dintre motivele pentru
care viticultorii apreciază acest
soi este că are boabe cu pieliță
groasă. Pielițele ajută strugurii
să reziste daunelor provocate de
dogoarea soarelui și de putregai
în timpul sezonului de creștere
și diferitelor mucegaiuri care pot
ataca și strica boabele în sezonul
de recoltare din toamnă.

Columbia Crest din Washington produce vinuri
Cabernet Sauvignon de calitate și accesibile.

franța
M

outon Bordeaux Supérieur

Château La Croix Mouton, Bordeaux Supérieur (roșu)

33240 Lugon-et-l’Ile-du-Carnay
www.josephjanoueix.com

Château de la auphine Fronsac
Delphis de la Dauphine, Fronsac (roșu)

Château de la Dauphine, din Fronsac, este un domeniu tot mai
apreciat, și pe bună dreptate. Proprietarul este Jean Halley, care
a cumpărat domeniul în 2001 de la grupul Moueix, iar vinificator
este fiul lui, Guillaume Halley, care lucrează împreună cu
consultantul oenolog Denis Dubourdieu. Încorporând un al doilea
domeniu în zona învecinată Canon Fronsac (deși toate vinurile
produse aici sunt etichetate Fronsac), domeniul are acum 32 ha
de vie la Dauphine, cu o medie de vârstă de 33 de ani și împărțită
în 80% Merlot și 20% Cabernet Sauvignon. S au făcut investiții
masive, printre care construirea unei noi crame, dotată cu cuve
și un beci circular pentru butoaie. Vinul eticheta a doua Delphis
de Dauphine oferă o introducere delicată în farmecele regiunii
Fronsac. Cu arome de mure și vanilie, însoțite de taninuri ușoare,
acesta este un vin ideal pentru începutul mesei.
-

-

Château Couhins nu este o cramă
oarecare. Proprietate a INRA
(un organism național care se
ocupă cu studiul plantelor), ea este
și centru de cercetare și dezvoltare.
În privința vinurilor făcute aici,
merită să căutați sticle provenind
din recolte de după 2005,
momentul în care investițiile
noii echipe de vinificatori
au început să și arate
roadele. Vinurile roșii
făcute după 2006
au o densitate bine
marcată, care îmbracă
mijlocul palatului,
și o fructuozitate
deosebită. În mod clar
selecția strugurilor a
fost îmbunătățită aici,
permițând crearea
unui vin eticheta a
doua și a unui vin
eticheta a treia.

-

-

Château La Croix Mouton produce vinuri mai valoroase decât
o spune prețul. Vinul roșu de aici este strălucitor, indiferent
cât ar costa, amintindu ne de ceea ce regiunea Bordeaux poate
obține printr o vinificare inteligentă, chiar și în apelațiunile mici.
Plin de arome de mure, subtil relevate, cu un final proaspăt,
e un vin care se bea cu plăcere. Omul căruia i se datorează aceasta
se numește Jean Philippe Janoueix, unul dintre cele mai dinamice
personaje de pe Malul Drept. Administrând o vie de 50 ha,
la granița cu St Emilion, el lasă vinul să fermenteze în tancuri
de inox, cu fermentația malolactică în butoi, după care vinul
este învechit opt luni, tot în butoi.

D

130 rue Catusseau, 33500 Pomerol
www.laconseillante.fr

Château Couhins,
Pessac-Léognan (roșu)

Château La Croix

-

8 Chomon, 33550
Haux
05 56 23 37 23

Château Coucheroy Pessac-Léognan

Château uhart- ilon 4ème cru, Pauillac
D

Château Coucheroy, Pessac-Léognan (roșu și alb)

33126 Fronsac
www.chateau-dauphine.com

M

Nu există facilități
pentru vizitatori.
www.chateau-couhins.fr

Baron de Milon, Pauillac (roșu)

Ambele vinuri, roșu și alb, de pe domeniul lui André Lurton,
Château Coucheroy, oferă experiențe magnifice. Domeniul este
împărțit în două – 25 ha pentru vin roșu și 6 ha pentru vin alb.
Indiferent de culoare însă, aici se folosesc tehnici moderne
de vinificație, pentru a păstra cât mai mult din aroma de fruct a
boabelor. Vinul roșu este un cupaj jumătate Cabernet Sauvignon,
jumătate Merlot, învechit 12 luni în butoi. Are taninuri moi
și arome de fructe roșii, bine coapte, ce au nevoie de doar
câțiva ani în sticlă pentru a deveni expresive. Vinul alb este,
poate, și mai bun. E un vin răcoros, 100% Sauvignon Blanc,
obținut din vii cu densitate ridicată (8 000 de vițe pe hectar).
Pe lângă prospețime și vitalitate, vinul dă dovadă și de
complexitate, grație vinificației, care începe cu fermentarea
la temperaturi joase în cuve de inox, înainte ca vinul să fie
transferat, pentru învechire, în butoaie de stejar.

Château Duhart Milon este numit afectuos de unii „fratele
mai mic al lui Lafite“. Și a dobândit porecla grație locației
sale – lângă Château Lafite Rotschild –, dar și faptului că este,
din 1962, proprietatea familiei Rotschild (la fel ca și, ați ghicit,
Lafite). Deși eclipsat cumva de atotcuceritorul frate mai mare,
Duhart Milon are un farmec propriu și este un producător
demn de luat în seamă. Domeniul are circa 73 ha, cultivate 70%
cu Cabernet Sauvignon și 30% Merlot și produce 240 000 de
sticle anual. Vinul eticheta a treia Baron de Milon este cel mai
accesibil. El reprezintă o experiență cu totul diferită față de vinul
de domeniu – este mult mai abordabil când e tânăr, cu arome
de fructe tipice pentru Merlot dominând întreaga experiență
gustativă.

c/o La Louvière, 33850 Villenave d’Ornon
05 57 25 58 58

17 rue Castéja, 33250 Pauillac
05 56 59 15 33

-

-

Pieter Verbeek, comerciant
de cherestea olandez, a făcut
adevărate minuni la Château Clos
Chaumont, o stea în ascensiune
din Côtes de Bordeaux, una
dintre apelațiunile mai puțin
consacrate din Bordeaux.
Cu ajutorul prietenului său, Kees
van Leeuven, vinificator la
Cheval Blanc și d’Yquem,
el a construit practic
din temelii acest
superb domeniu,
în sătucul Haux.
Vinul său roșu
(60% Merlot, 22%
Cabernet Franc,
18% Cabernet
Sauvignon)
are arome ferme
de coacăze și o
prospețime ușor
înțepătoare. Nu
trebuie să vă gândiți
prea mult la acest
vin. Pur și simplu,
bucurați-vă de el!

Château La Conseillante este, fără îndoială, unul dintre cele mai
frumoase și mai incitante domenii din Pomerol. Aparține familiei
Nicolas-Artefeuille, deși directorul său este Jean-Michel Laporte,
care se preocupă zi de zi de îngrijirea celor 12 ha de vie. Se cultivă
mai ales Merlot, plus un mic procent (14%) de Cabernet Franc,
iar Laporte nu se teme să încerce idei moderne, precum macerarea
la rece, microoxigenarea și coinocularea (inițierea simultană
a fermentației alcoolice și malolactice). Dar, indiferent de tehnica
folosită, ea este aplicată întotdeauna cu grijă. În condițiile creșterii
constante a prețului, iubitorii de vinuri bune au fost încântați
când La Conseillante a introdus un vin eticheta a doua, Duo
de Conseillante, în 2008. Cărnos, vivace și cu arome de fructe,
el reprezintă o excelentă ilustrare a vinurilor de Pomerol.
Și, cu toate că nu este cel mai ușor vin de găsit, iar prețul e destul
de ridicat, Duo de Conseillante merită încercat.

Château Couhins

Grand Cru Classé de Graves,
Pessac-Léognan

-

Château Clos
Chaumont, Cadillac Côtes
de Bordeaux (roșu)

Duo de Conseillante, Pomerol (roșu)

-

Côtes de Bordeaux

Château La Conseillante Pomerol

-

Château Clos
Chaumont

bordeaux

-
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Cum degustați
vinul

Țineți paharul înclinat
înaintea unei foi albe de
hârtie. Studiați vinul. Este deschis
la culoare, sugerând și un gust
lejer? Pe măsură ce se învechesc,
vinurile roșii devin din purpurii
sau rubinii strălucitoare aproape
cărămizii; vinurile albe capătă o
nuanță profundă, mult mai aurie.

Adevăratul motiv pentru care
bem vin este să ne bucurăm
de el, nu să facem paradă de
felul în care rotim paharul și ne
băgăm nasul în el pentru a simți
aromele. Dar, dacă vreți să
savurați pe deplin un vin, aveți
nevoie de anumite cunoștințe.
A fi connoisseur nu înseamnă a fi
un snob, ci, în sensul propriu,
strict literal al termenului, a fi
„cineva care cunoaște“. Cea mai
bună modalitate de a cunoaște
vinul și de a înțelege ce vă place
și ce nu vă place la el este să îl
beți, cel puțin uneori, atenți la
calitățile lui, în loc să îl înghițiți,
pur și simplu. Vă prezentăm cei
șase pași de bază în degustarea
vinului. După ce îi veți practica
o vreme, îi puteți chiar folosi,
cu discreție, când vă aflați la o
petrecere sau la o cină festivă.

3

Mirosiți profund,
cu nasul în pahar
și inhalând lent. Gân
diți-vă la ce mirosiți,
pentru a vă putea
aminti vinuri similare
mai târziu. Simțiți,
de pildă, miresme de
fructe sau mirosuri
înțepătoare de stejar?

2

Rotiți vinul cu grijă,
pentru a îmbrăca
marginea paharului.
Acest lucru permite vinului
să se evapore mai repede,
făcându-l mai ușor de
mirosit. Dârele care se
scurg pe pahar indică
viscozitatea.

4

Luați o gură de vin
și concentrați-vă asupra
aromelor sale. Are și gustul la fel
ca mirosul? E poate mai plăcut?
Sau apar senzații gustative
neplăcute? Vinurile foarte bune
tind să aibă arome complexe,
care se echilibrează de minune.

6

Faceți-vă timp să
savurați finalul. Aromele
unui vin de calitate vor
rămâne pe palat și după ce-l
înghițiți (sau după ce–l scui
pați, dacă degustați multe
vinuri la același eveniment).
Vinurile de calitate au, de
obicei, finaluri prelungi.

5

Simțiți textura vinului și
viscozitatea lui. Senzația
astringentă dată de taninuri
este tipică pentru vinurile
roșii. Vinurile de desert tind
să aibă un gust bogat, iar
cele albe sunt reconfortante,
cu o aciditate care curăță
palatul într-un mod plăcut.

Înflorire timpurie

Merlot

Unul dintre motivele pentru
care proprietarii din Bordeaux
au cultivat, de secole, Merlot
este că mugurii se deschisd la
începutul primăverii, iar boabele
sunt bune de cules la sfârșitul verii
sau începutul toamnei, devansând
Cabernetul Sauvignon cu câteva
săptămâni – deci este mai puțin
probabil să rămână ciorchini
de Merlot pe viță când sosesc
ploile dăunătoare de toamnă.

S-ar putea spune că soiurile
Merlot și Cabernet Sauvignon
au crescut împreună în
Bordeaux. Ele au legat o bună
prietenie, amestecându-se ușor
în multe dintre vinurile roșii
produse aici, dar păstrându‑și
fiecare calitățile distincte,
atât pentru vinificatori, cât
și pentru cei care se bucură
de vinurile produse din ele.
În timp ce vinul făcut din
Cabernet Sauvignon are o
personalitate mai aspră, mai
viguroasă, cel din Merlot este
mai feminin, cu o textură mai
moale și arome prietenoase
de fructe. De fapt, Merlot este
cel mai cultivat soi din vasta
regiune Bordeaux, fiind
important mai ales în districtele
mai mici Pomerol și St-Emilion.

Unde se cultivă
în lume?
Deși puține vinuri de Pomerol
și St-Emilion au prețuri care să
facă din ele vinuri de fiecare zi,
Bordeaux produce vinuri de
mare valoare, folosind Merlot
și alte soiuri de struguri în sticle
etichetate Bordeaux Supérieur,
Médoc, Haut-Médoc, Entredeux-Mers, Côtes de Bourg,
Côtes de Blaye etc.
Merlot este cultivat, într-o anumită
măsură, în aproape toate regiunile
viticole din lume, așa încât vinuri
Merlot valoroase, de bună calitate,
vin din zone dintre cele mai diverse,
precum Chile, Africa de Sud, nordul
Italiei, Australia, California, statul
New York, statul Washington,
regiunea franceză LanguedocRoussillon sau estul Europei. Poate că
Merlot nu e un vin ușor de făcut, dar
este lesne de găsit, accesibil și băubil,
ceea ce explică și popularitatea lui.

De ce „Merlot“?

Următoarele regiuni sunt printre
cele mai favorabile soiului Merlot.
Încercați sticlele din anii recomandați
pentru a găsi cele mai bune vinuri:

Termenul „merlot“ înseamnă,
în franceză, „mierlă tânără“.
El pare inspirat de nuanța
neagră-albăstrie a boabelor
coapte sau de plăcerea cu care
mierlele devorează strugurii,
înainte ca ei să fie culeși.

St-Emilion: 2009, 2008, 2006, 2005
Chile: 2009, 2008, 2007
Washington: 2008, 2007, 2006
Africa de Sud: 2009, 2007

Favorabil cupajelor
pieliță subțire
Merlot este un soi de struguri
cu pieliță subțire, prin urmare
insectele, ciupercile și chiar
ploaia îl pot vătăma foarte ușor.
Este greu de cultivat, dar dă
vinuri elegante și delicioase
dacă procesul de coacere
este dus la bun sfârșit.

Vinificatorii din Bordeaux iubesc
Merlotul și fiindcă pot cupaja
baricurile lor de Merlot
cu baricuri din alte soiuri,
precum Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc, Petit Verdot
și Malbec. Faptul că Merlot
este mai dulce și mai domol
contrabalansează caracterul
mai aspru al celorlalte vinuri.

Merlot este adesea principalul soi din cupajele
Bordeaux Supérieur, accesibile ca preț.
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Château Reynon

Bordeaux Blanc

Château Reynon,
Bordeaux Blanc (alb)

Denis Dubourdieu este, probabil,
cel mai renumit producător de
vinuri albe din Bordeaux, iar cel
mai valoros vin al său provine de
pe domeniul familiei Dubourdieu,
Château Reynon. Făcut din 89%
Sauvignon Blanc și 11% vițe
bătrâne de Sémillon, de pe cele
17 ha ale domeniului, vinul acesta
reprezintă interpretarea bordeleză
clasică dată vinului alb.
Prin urmare, caracterul
său tinde mai curând
spre miresme de iarbă
proaspăt cosită, decât
spre grepfrut, care
e finalul spectrului
de arome oferite
de Sauvignon Blanc.
Răcoros, clar,
suculent și aproape
periculos de băubil,
e un vin parcă anume
făcut pentru a fi
degustat vara, în
grădină, alături de
preparate din pește
sau fructe de mare.
33410 Beguey
www.denisdubourdieu.fr

bordeaux

Château de la Rivière Fronsac
Château de la Rivière, Fronsac (roșu)

Judecând după standardele apelațiunii Fronsac, Château de la Rivière
este un domeniu vast. Viile se întind pe circa 59 ha, fiind plantate
cu 82% Merlot, 13% Cabernet Sauvignon, 4% Cabernet Franc și 1%
Malbec. Există aici și o frumoasă pajiște. Terroir-ul este subestimat, deși
are același sol calcaros regăsit în multe dintre domeniile clasificate din
St-Emilion și dă vinuri cu arome mătăsoase, bine evidențiate, de fructe
roșii. Având un postgust prelung și un final domol, vinul constituie
un exemplu reușit al potențialului regiunii Fronsac.
33126 La Rivière, Fronsac
www.vignobles-gregoire.com

consultant în vinificație, care și-a făurit reputația pe Malul Drept.
Vinul este obținut mai ales din struguri Merlot, învechit în butoaie
noi de stejar franțuzesc, oferind simțurilor o experiență exuberantă.
3 route du haut Condissas, 33340 Begadan
www.rollondeby.com

Château Rouget Pomerol

Carillon de Rouget, Pomerol (roșu)

Există în aromele bogate, de fructe de pădure, ale vinului Carillon
de Rouget un sentiment de puritate și sobrietate tipic burgund,
dar foarte atrăgător. Vinul este elegant și mai curând introvertit,
decât gregar, având nevoie să fie descoperit., învăluind lent mijlocul
palatului și făcându-vă să zâmbiți, pe măsură ce aroma de strugure
se deschide. Caracterul burgund este poate de așteptat, dat fiind
că proprietarul acestui domeniu, Eduard Labruyère, care a cumpărat
suprafața de 18 ha în 1992, are rădăcini în Burgundia. De altfel,
familia lui deține încă în această regiune vinicolă legendară a Franței
Domaines Jacques Prieur. Labruyère a adus unele procedee burgunde
în vinificație la Rouget, precum cuvele deschise și fermentația
malolactică declanșată natural.

Château Siaurac Lalande-de-Pomerol

Le Plaisir de Siaurac, Lalande-de-Pomerol (roșu)

Aromele fructate, plăcute și subtile abundă în Le Plaisir de Siaurac,
fermecătorul vin eticheta a doua al domeniului Siaurac. Tot mai
bun de la an la an, este un vin ușor băubil și bine structurat, făcut
din struguri de la vițele mai tinere ale domeniului. Proprietarii
au o genealogie de excepție: Domeniile Barone Guichard dețin,
de asemenea, Le Prieuré, în St-Emilion, și Vray Croix de Gay,
în Pomerol. Viile domeniului Siaurac se întind pe mai bine de 39 ha,
peste granița regiunii Pomerol, în Lalande.
33500 Néac
05 57 51 64 58

6 route de St-Jacques de Compostelle, 33500 Pomerol
www.chateau-rouget.com

Château Seguin Graves

Château Seguin Cuvée Prestige, Graves (roșu)

Château Roc de Cambes Côtes de Bourg
Roc de Cambes, Côtes de Bourg (roșu)

Côtes de Bourg este una dintre apelațiunile mai puțin cunoscute
din Bordeaux. Dar, dacă există vreun domeniu în regiune care să-și
depășească originile și să cucerească prestigiu internațional, acesta
nu poate fi decât Château Roc de Cambes. A contat mult și faptul că
François Mitjavile, celebru datorită domeniului Château Le TertreRoteboeuf (St-Emilion), a cumpărat domeniul încă din 1988. Vinurile
sunt, în mod constant, excelente. Produse din 65% Merlot, 25%
Cabernet Sauvignon și 10% Cabernet Franc, pe un amfiteatru natural
cu suprafața de 10 ha, ele au adesea un profil asemănător cu cel al
vinurilor, mai renumite, de pe Malul Stâng – savoare, arome rafinate
de fructe negre de pădure, coloană vertebrală solidă și taninuri dense.
33330 St-Laurent-des-Combes
www.roc-de-cambes.com

Château Rollan de By Cru Bourgeois, Médoc
Château Rollan de By, Médoc (roșu)

Jean Guyon, de la Château Rollan de By, a avut de făcut o călătorie
lungă. Când a cumpărat ceea ce era pe atunci un domeniu minuscul,
de 2 ha, într-un colț banal din Médoc, în 1989, abia de se auzise
de acest loc. Dar Guyon a transformat domeniul, sporindu-i
dimensiunile (acum are 83 ha) și introducând metode de viticultură
și vinificație orientate spre calitate. A fost ajutat de Alain Reynaud,

Château Seguin Cuvée Prestige este un vin plăcut, de certă valoare.
Are note ambițioase de cafea, care, în cei mai buni ani, se împletesc
perfect, ca într-un joc, cu aromele de mure. Proprietarul, care deține
domeniul alături de grupul imobiliar Foncière Loticis, este Jean
Darriet, iar sub îndrumarea lui viile de la Seguin au fost complet
reconfigurate în 1988. Este adeptul vinificației de impact scăzut,
folosind 60% struguri Cabernet Sauvignon și 40% struguri Merlot
și lăsându-i să se coacă mai mult decât vecinii lui.
33360 Lignan-de-Bordeaux
www.chateau-seguin.fr

Château Sérilhan Cru Bourgeois, St-Estèphe
Château Sérilhan, St-Estèphe (roșu)

Didier Marcellis a abandonat, în 2003, o carieră de excepție în
domeniul IT, la Cisco Systems din Paris, pentru un trai rural, mult
mai nesigur, la Château Sérilhan din St-Estèphe. Dar nu și-a pierdut
nimic din dinamismul care îi adusese până atunci atâta succes.
A investit masiv atât în expertiză – directorul lui tehnic este Bernard
Franc, de la Château Pontet-Canet, iar consultantul în vinificație este
Hubert de Boüard, de la Château Angélus din St-Emilion – cât și în
vii și în beciuri. Acum deține 23 ha de vie, pe care produce un vin
robust, într-un stil modern, cu arome mătăsoase de coacăze negre.
Nu există facilități pentru vizitatori.
www.chateau-serilhan.fr

Château Smith Haut Lafitte

Grand Cru Classé de Graves, Pessac-Léognan

Les Hauts de Smith, Pessac-Léognan (roșu)

Château Smith Haut Lafitte este unul dintre domeniile-cheie ale
revoluției calității, care a transformat Pessac-Léognan în ultimele
decenii. Deținut din 1990 de familia Cathiard, are 67 ha de vii
întreținute organic, cu o cramă modernă și cu propriul atelier
de fabricat butoaie. Vinul roșu Les Hauts de Smith are taninuri
musculoase, care se deschid treptat (încercați să-l decantați o oră),
spre a permite aromelor dulci de prună să pătrundă pe palat,
iar miresmelor de cireașă prăjită să vă cucerească olfactiv.
4 chemin de Bourran, 33650 Martillac
www.smith-haut-lafitte.com

Château Sociando-Mallet Médoc

La Demoiselle de Sociando Mallet, Médoc (roșu)

Château Sociando-Mallet are mulți fani. Deținut de belgianul Jean
Gautreau, care are o obsesie pentru detalii, domeniul se află la circa
3 km nord de St-Estèphe, iar La Demoiselle este o excelentă intro
ducere în tainele lui. Doar 20% din vin este învechit în butoaie noi
de stejar, restul fiind ținut în tancuri de inox, care fac ca accentul
să fie pus pe fructuozitate mai curând decât pe aromele de fum
mai intense dezvoltate printr-o îndelungată învechire în stejar.
33180 St-Seurin-de-Cadourne
05 56 73 38 80
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Fermentarea este pasul
crucial pentru toate vinurile.
Vinificatorul adaugă drojdii
sau lasă drojdiile naturale să
acționeze; miliardele de celule
minuscule ale drojdiei transformă
zaharurile în alcool.

Cum devin
strugurii vin
Procesul de bază prin care
strugurii devin vin este atât
de simplu încât aproape nici nu
mai este nevoie de vinificator.
Puneți strugurii copți într-o cuvă
din orice material și drojdiile vor
începe să lucreze în doar câteva
zile, transformându-i în vin,
câteva săptămâni mai târziu.
Strugurii și drojdiile sunt
singurele ingrediente esențiale,
iar sporii de drojdie apar
natural, fiind prezenți
pretutindeni în aer. Sarcina
vinificatorului este să dirijeze
strugurii de-a lungul acestui
proces, în așa fel încât totul
să se desfășoare cum trebuie.
Iată de ce vinificatorii spun că
meseria lor înseamnă, practic,
să găsească niște struguri
excelenți și să nu-i strice.

1

Când strugurii s-au copt,
sunt culeși. Lucrătorii și,
în unele crame, mașinile, vor
sorta ciorchinii, eliminând
boabele putrede, frunzele și,
uneori, păianjenii.

4

Presa separă mustul sau vinul
nou de pielițele și semințele
de struguri. Vinificatorii presează
majoritatea soiurilor albe înainte
de fermentare; pentru soiurile
roșii, presarea are loc după
fermentare.

2

Strugurii sunt puși într-o
cuvă în formă de pâlnie
și împinși, încet, către un
zdrobitor care sparge ușor
boabele, eliberând mustul
gata de fermentare.

5

Învechirea se face mai ales
în tancuri pentru multe vinuri
albe și în butoaie, pentru vinurile
tradiționale roșii. După cel puțin
câteva luni și cel mult trei ani,
noile vinuri sunt finalizate.

6

Îmbutelierea este etapa
finală. De obicei, vinul
este filtrat, pentru a înlătura
sedimentele și microorganismele
rămase, apoi este turnat în sticle.

