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BORDEAUX 2013
Opzet van de avond:
De eerste proefindrukken over de jaargang 2013 in Bordeaux werden reeds een tweetal jaar geleden
vastgesteld door Hugo tijdens de primeurdegustaties van de ‘Union des grands crus de Bordeaux’.
Het wijnjaar 2013 zou de geschiedenis ingaan als “uneannée compliquée”. Na de kwalitatief eerder
matige wijnjaren 2011 en 2012 hoopte Bordeaux op een herhaling van illustere jaargangen als 2009
en 2010. Ijdele hoop, zo bleek, 2013 werd een van de moeilijkste wijnjaren ooit. Maar een catastrofe
werd het niet dankzij de verbeterde technologie en vakmanschap.
Hugo heeft ze allemaal geproefd en hopelijk de beste weerhouden !
de
Deze traditionele degustatieavond gaat hier in zijn 19 jaargang ! Proficiat voor het volhouden van
onze wijnmeester. In deze blinde degustatie, neemt een wijn van de linkeroever het op tegen een
van de rechteroever, met op het einde nog een leuke verrassing.

Rechteroever




Linkeroever






Château Villars – Fronsac - 73% M – 18% CF – 9% CS
Château Roc de Cambes – Bourg Côtes de Bordeaux – 75% M – 20% CS – 5% CF
Château Beau-Séjour Bécot – 1er GGC Saint-Emilion – 70% M – 24% CF – 6% CS
Château Rouget – Pomerol – 85% M – 15% CF
Château Durfort-Vivens – 2de GCC – 70% CS – 25% M – 2% CF
Château Branaire – Ducru – 4de GCC – 70% CS – 22% M – 5% CF – 3% PV
Château Clerc Milon – 5de GCC – 50% CS – 37% M – 10% CF – 2% PV
Château Calon-Ségur – 3de GCC – 92% CS +CF – 6% M – 2% PV
Château Cos d’Estournel – 2de GCC - 78% CS – 20% M – 2% CF

Vier duo’s kwamen één voor één blindop de proeftafel,
Uiteindelijk werden het (wisten we nadien) volgende koppels:
Château Dufort-Vivens
ChâteauClerrc Milon
Château Roc de Cambes
Château Cos d’Estournel

–
–
–

Château Villars - Fronsac
Château Rouget
Château Branaire - Ducru
Château Beauséjour-Bécot

-

Château Calon-Ségur

De wijnen:
1. ?

Linkeroever (Château ?) – Château Dufort-Vivens – euro

Kleur: lichte kleur, donker, helder, mooie tranen, matig intens.
Neus: iets groene tonen, weinig invloed van hout, fijn rood en zwart fruit, braam en vlier en peper,
complex met fijne specerijen.
Mond: soepele aanzet gevolgd door groene toets, stevige structuur.
Afdronk: ietwat groene tannine en middellange afdronk.

2. ?

Rechteroever (Château ?) – Château Villars - Fronsac – euro

Kleur: nog iets minder intense kleur, maar heel mooi helder, minder evolutie.
Neus: open aroma met fijne kruidigheid. Fruitige aroma. Fatterende inbreng van hout.
Mond: mooi evenwicht, maar zeer weinig intens, weinig zuurtjes, weinig aroma, romige indruk. Alles in
mini. Geen grote profilering. Elegante wijn. Rijpere tannine.
Afdronk: middellang met een leuke fraîcheur.
35% juist !!!

3. ? Linkeroever (Château ?) – Château Clerc Milon – euro
Kleur: mooie helderrode kleur, schittering en iets donkerder.
Neus: zeer aangenaam met veel rood fruit, framboos, bloemetjes, vanille.
Mond: volle aanzet met zwart fruit, veel fijne zuurtjes, tannine, veel potentieel, goed drinkbaar, romig en
grote smaaklengte; witte pepertjes, soepel rond, sappig, fluwelig, warm mondgevoel.
Afdronk: middellange en fijne afdronk.

4. ?

Rechteroever (Château ?) – Château Rouget – euro

Kleur: iets meer ontwikkelde kleur, kersenrood.
Neus: die ons vrolijk maakt ! Vrij zuiver en intens rood fruit, aangenaam met mooie houtintegratie.
Evenwichtig en met mooie zuurtjes. Aristocratische neus met mooie houtintegratie.
Mond:zuivere, en strakke aanzet, duidelijke tannine. Heel mooie aroma’s en rijke balans.
Afdronk: middellange afdronk, wijn met potentieel.
20% juist !!!

5. ? Rechteroever (Château ?) – Château Roc de Cambes – euro
Kleur: licht evolutieve kleur. Heel licht, mooie tranen. Mooie kleur en helder.
Neus: Licht evolutieve neus met tonen van mokka, chocolade en verrassend rijp rood fruit en een
duidelijke gebrande houtinbreng: heel mooie voor zo’n jonge wijn..
Mond: voldoende moëlleux, fijne elegante zuren en weinig tannine, zeer zacht en elegant. Romig.
Afdronk: behoorlijke lengte en schitterende afdronk van een lekkere diepe en volle wijn. Misschien wel
vragen bij het ouderingspotentieel.

6. ?

Linkeroever (Château ?) – Château Branaire-Ducru – euro

Kleur: iets meer donkere kleur, karmijnrood, ets meer briljant en iets paarser en jonger.
Neus: schrale aanzet van fijn rood fruit. Cabernet fruit met peper, maar niet groen.
Mond: iets strenger, rood, zwart, blauw fruit, met strakke finale, fluweelzacht, mooie aciditeit.
Afdronk: mooie tanninestructuur en fijn evenwicht en weinig hout. Verfijning.
95% juist !!!

7. ? Linkeroever (Château ?) – Château Cos d’Estournel – euro
Kleur: prachtige, dieprode zeer geconcentreerde kleur met nog bijna paarse meniscus
Neus: prachtig boeket van zwart fruit, maar ook kersen en krieken, discreet hout.
Mond: aangename aanzet van rood fruit met een prachtig evenwicht, mooie zuren in aangenaam
evenwicht met voldoende materie. Elegant en niet vermoeiend. Subtiele houtstructuur. Romige aroma’s
van massa’s fruit en een stevige en goeie onderbouw. Prachtige aciditeit. Jeugd.
Afdronk: heel aangename afdronk, heel nobel en klasserijk. Versmolten.

8. ?

Rechteroever (Château ?) – Château Beauséjour-Bécot – euro

Kleur: zeer mooie kleur iets meer evolutie.
Neus. Klassieke geur met veel charme, frisse toets, pepers en lichtjes getoast. Cassis.
Mond: mooi zwart en rood fruit, kruidigheid, bittertje en een streepje hout. Fris met rood fruit en
geïntegreerde merlot. Goeie integratie van het hout, romog fruit Heel finesserijk. Mooie versmolten
structuur en lengte. Veel frisse en fijne zuren met nobele tannine. Lichte tannine toets als finale.
Afdronk: mooie lengte en edele wijn.

9. ?

Linkeroever (Château ?) – Château Calon-Ségur – euro

Kleur: zeer mooie kleur, heel geconcentreerd. Bredere meniscus.
Neus. Heel veel diepgang in de neus, krachtige aroma’s met mooie houtinbreng. Klassieke geur met
veel tannine, versmolten. Chocolade en mokka, Romig in de mond, zachte onderbouw, veel verfijning en
tannine.
Mond: mooi zwart en rood fruit, fruit en tannine.
Afdronk: mooie lengte en edele wijn.
35% juist !!! Dus …. Moeilijk !!!
Dit was een mooie, maar natuurlijk ook een uitstekend geselecteerde staalkaart van grote wijnen van het
jaar 2013. Heerlijk voor een moeilijk jaar!
De vraag naar wat nu wel de beste wijn was, werd vorig jaar heel diplomatisch beantwoord met de
gevleugelde zin: Wij zijn allemaal de mooiste als we alleen zijn !!! Dit bleek dus nogmaals zeker waar !!!

