Château
Roquegrave
Médoc – Cru Bourgeois
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.

Médoc
De naam Médoc komt van “In medio Aqua”, in het midden tussen water. Vroeger
werd het aangeduid als Bas-Médoc, voornamelijk omdat het stroomafwaarts ligt.
In 1936 werd deze naam gewijzigd in Médoc terwijl het stroomopwaarts gelegen
gedeelte Haut-Médoc werd genoemd. Dit is verwarrend want producenten uit de
Haut-Médoc mogen hun wijn wel als Médoc op de markt brengen, andersom mag
dat niet. Dat men dit niet vaak tegenkomt heeft eerder te maken met de lagere
prijzen die Médocwijnen gemiddeld opbrengen.
Bij zo’n enorme groot gebied kan men niet van een bodemsoort spreken.
De wijnproductie is door de isolatie en geografie veel jonger dan de rest van de
Médoc. Aan de westkant vindt men veel alluviale grond, vroeger een moeras.
De beste terroir vindt men dan ook aan de oostzijde, in een klein aantal
gemeenten; beginnend aan zuidoostkant tegen de grens van de Haut-Médoc verder
noordelijk volgend langs de oevers van de Gironde. Hier vindt men dikwijls dezelfde
grondsoort als in de Haut-Médoc; klei-kalksteen met kiezels en daarnaast een
goede drainage door de veelheid aan kleine riviertjes die de Gironde instromen. De
Cabernet (Sauvignon) doet het op deze lichte gronden zeer goed en heeft het hier
voor het zeggen maar het aandeel Merlot dat vooral op de stukken met kleigrond
het goed doet, stijgt langzamerhand.

Château Roquegrave
Het Château en haar wijngaarden liggen op het hoogste punt in Valeyrac met een prachtig
uitzicht op de Gironde. Voor een wijngaard in de Médoc altijd een goed teken want die zorgt
voor een langzame en evenwichtige groei van vooral de Cabernet. Het domein omvat 56 ha.
waarvan er zo’n 30 beplant zijn met een voor de Médoc klassieke
samenstelling: Cabernet Sauvignon (70%), Merlot (25%) en Petit
Verdot (5%). Voornaamste grondsoort is klei-kalksteen met een
laag kiezels en een ondergrond van ijzerhoudend gesteente.
De naam Roque (gesteente) Grave (gruis) komt daar vandaan.
Een van de bijzonderheden van Roquegrave is dat haar wijnen pas
laat op de markt komen, gemiddeld pas na 4 jaar. Zeldzaam te
noemen voor een wijn uit een gunstige prijsklasse en het maakt
ook meteen duidelijk dat Roquegrave een goed ouderdompotentieel
heeft. Of beter gezegd, jong zijn de wijnen nogal ruig en hebben dus
tijd nodig. Die ruigheid zullen ze echter nooit helemaal kwijt raken
vanwege de terroir en het hoge gehalte aan Cabernet sauvignon
maar eigenlijk maakt dat deze wijn juist zo aantrekkelijk. Wijn met karakter!
Er wordt nauwelijks opvoeding op eikenhout toegepast. Dit is juist om de typische eigenschap
van de terroir zoveel mogelijk in de smaak van de wijn terug te laten komen. Een jonge
Roquegrave heeft een donkere, intense kleur die later zoals gebruikelijk meer afzwakt.
De geur is altijd breed en open, met donkerrood fruit (zwarte bessen, frisse rode kersen) maar
ook aards (humus, truffel,noten). De smaak is krachtig en elegant tegelijk, kruidig en pas na
een jaar of 5-6 worden de tannine’s fijner. Roquegrave kan met gemak 10-12 jaar ouderen.
Een mooie wijn met een zeer goede prijs kwaliteit verhouding en die zich graag laat begeleiden
door stevig vlees (stoofpotje), lamsvlees, wild en pittige harde kazen.

