Château
Leydet Valentin
Saint-Emilion Grand Cru
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 handelsverleden goed weer.

Land van Merlot
De Fransen noemen deze streek de “Libournais”,vernoemd naar haar oude
regionale hoofdstad. De Angelsaksers noemen het de “rechteroever” ter
onderscheiding van de Médoc en Graves op de linkeroever van de
Gironde. Ze omvat de AOC Fronsac, Pomerol en Saint-Emilion waar het
gelijknamige middeleeuwse en pittoreske plaatsje op de lijst van wereld
erfgoederen van Unesco staat.
In tegenstelling tot het grote, statige en vaak onpersoonlijke Médoc vindt
men hier een aaneensluiting van (kleine) domeinen met een warme
uitstraling. Een bijzonder aspect en uniek in het Bordeauxgebied zijn de
aanwezigheid van vele kalksteengroeven die dienst doen als wijnkelder.
Er worden alleen rode wijnen gemaakt en de Merlot is veruit het meest
gebruikte druivenras met als tweede de Cabernet Franc. Er zijn ruwweg 2
type in te delen. In westen worden tegen de grens met Pomerol en op
zanderige kiezelbodem (Graves) elegante en stijlvolle Saint-Emilion
gemaakt. Algemeen beschouwt behoren deze tot de top van het gebied.
Een andere, grotere groep bevindt zich rondom en ten (zuid)oosten van
de stad op een kleikalkrijk plateau (Côtes) en brengen, enkele topwijnen
als uitzondering, in het algemeen wat krachtiger wijnen voort met minder
finesse en een wat minder fruitig karakter.

Château Leydet Valentin
In 1962 neemt Bernard Leydet, vader van de huidige 33 jarige wijnmaker Frederic,
een paar hectare wijngaard gelegen op de grens met Pomerol van zijn ouders over.
Het familiebezit, dat sinds 1862 is gegroeid tot bijna 9 ha. wijngaard, is beplant met
60% Merlot en 40% Cabernet Franc op een zanderig kiezelrijk plateau waar redelijk
veel mineraal (ijzer) voorkomt. Frederic, geboren en getogen op het domein, kwam na
het behalen van zijn diploma wijnbouwkunde in 1996, zijn vader assisteren. Stukje bij
beetje overtuigde hij zijn vader van zijn ideeën om de kwaliteit in wijngaard en kelder
te verbeteren. Al vanaf oogst 2001 werden deze veranderingen zichtbaar en
proefbaar. Handgeplukte druiven worden op de sorteertafel nauwkeurig gecontroleerd
zodat alleen het beste, in topconditie zijnde, fruit gebruikt wordt. De wijn rijpt circa
10-15 maanden op eikenhouten fusten waarvan 40% nieuw en blijft op haar “Lie”
(bezinksel) zonder over steken. Met als doel, het fruit en de expressie van de terroir
zo goed mogelijk te behouden.

Jaargang 2004
De wijn heeft een heldere, robijnrode kleur en een complexe
geur van kersen, zoethout, cacao, pruimen en toast (fust).
In zijn elegante, frisse smaak vindt men ook rode en zwarte
bessen, subtiel wat aardsheid en fijne houttonen in de lange
finale. Tannine’s zijn aanwezig maar wel op een verfijnde
manier. Wijn met lengte. Geniet van deze wijn o.a. bij een
stukje lamvlees.
Bewaren kan tot 810 jaar na de oogst.

