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De wijngaarden van het Bordeauxgebied vindt men verspreid over het gehele 
departement van de Gironde en is met haar ruim 110.000 ha. een van de 
grootste aaneengesloten wijngebieden ter wereld. De rivieren Dordogne (noord) 
en Garonne (zuid) worden verenigd in de Gironde en spelen samen met de 
Atlantische Oceaan een belangrijke factor in de wijnbouw. De grote havenstad 
Bordeaux werd in de tijd van de Galliërs, Burdigala (ofwel Haven van de maan) 
genoemd en is al eeuwen lang het centrum van de wijnhandel. De vele prachtig 
gedecoreerde pakhuizen uit de 16e-18e eeuw geven het rijke handels verleden 
goed weer. 
 

 

Bordeaux A.C. 
Vaak denkt men bij het Bordeauxgebied in eerste instantie aan 
haar grote wijnen die tot een ongeëvenaarde stijl en 
wereldklasse behoren. Deze reputatie is echter gebaseerd op 
minder dan 1% van het totaal. Slechts 3% van de 4 miljoen liter 
wijn die door meer dan 22.000 producenten jaarlijks wordt 
geproduceerd is geclassificeerd als (Grand) Cru Classé. Buiten 
deze classificatie, die al sinds 1855 bestaat, heeft kwaliteit veel 
te maken met behaalde (lagere) oogstopbrengsten per hectare 
en de verzorging van de wijngaard. Onder de duizenden 
eigendommen die het Bordeaux gebied rijk is worden zeer 
interessante wijnen gemaakt in vele verschillende prijsklasse. 
Een behoorlijke aantal wijnen heeft niet de gerenommeerde 
naam maar biedt vaak veel (meer) waar voor zijn geld. Dan is 
er een grote hoeveelheid goed gemaakte, relatief snel drinkbare 
wijnen en helaas bestaan ook zeer matige wijnen die wel 
goedkoop aangeboden worden maar immers altijd te duur 
zijn.Veel betaalbare Bordeaux komt uit de Entre-deux-Mers, 
letterlijk “tussen 2 zeeën” waarmee men het grote gebied 
bedoeld dat tussen de rivieren Garonne en Dordogne ligt. 
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De 105 hectare wijngaarden van de familie Merit liggen ten noorden van Saint 
Vincent de Pertignas, een kleine gemeente met slechts 370 inwoners, gelegen op 
amper 5 km. afstand van de rivier de Dordogne met aan de overkant de wijngaarden 
van Saint-Emilion. De kleibodem bevat veel kalk, de ondergrond kiezels en stenen. 
De wijngaard is redelijk oud te noemen, gemiddeld 40-45 jaar oud, hetgeen op deze 
vruchtbare grond belangrijk is omdat de productie met oude stokken vaak lager en 
kwalitatief beter is. De A.C. Bordeaux wordt gemaakt met 75% Merlot, garantie voor 
een toegankelijke, fruitige wijn die op jonge leeftijd al in het glas mag. Voor de 
andere 25% gebruikt men Cabernet Sauvignon/Franc om Le Prieur voldoende 
ruggengraat en structuur te geven. De wijn krijgt geen 
houtopvoeding waardoor ze redelijk ongecompliceerd en tevens 
betaalbaar blijft. Een wijn met een zekere frisheid en puurheid 
(kersen) die zeker als ze jong gedronken wordt veel drinkplezier 
heeft. Een Bordeaux die juist wel een uitstekend prijs-kwaliteit 
verhouding heeft. Een prima wijn, zo, ‘gewoon’ als dagelijks goed 
glas, bij een eenvoudige jonge (licht belegen) kaas en eenvoudige 
vlees- gerechten. Serveer Le Prieur op een redelijk, althans voor 
Bordeaux begrippen koele temperatuur (geen kelder? dan ½ uurtje 
koelkast). Bewaren tot 3-4 jaar na de oogst is genoeg.  


