Lussac Saint-Émilion
2019
Château La Rose
Perrière
Het boegbeeld van de jonge familie Château
La Rose Perrière. Zowel Robert Parker als
Antonio Galloni geven de wijn 93 punten. En
dat is nog maar het topje van een hele reeks
droomscores. Iedereen is het eens over deze
schoonheid!
Wijnsoort
Wijngoed
Regio
Druivensoort

rode wijn
Château La Rose
Perrière
Bordeaux
merlot
cabernet franc

Smaak

droog

Serveertemperatuur

16-18°C

Alcoholpercentage

14%

Rijpingspotentieel

tot 2029

Opvoeding

Eiken vat

Liter

0,75

Awards
91-93/100 Punten Antonio Galloni - Vinous
"The 2019 La Rose Perrière is shaping up to be a real gem. Rich and yet vibrant, the 2019
impresses with its energy. Blueberry jam, cloves, new leather, menthol, pine and lavender all
build as this super-expressive Lussac Saint-Émilion shows all it's got."

91-93/100 Punten Robert Parker's Wine Advocate
"Deep garnet-purple colored, the 2019 La Rose Perriere leaps from the glass with bold scents
of warm plums, baked blackberries and fresh black cherries plus hints of star anise, lilacs and
forest floor. The medium to full-bodied palate delivers mouth-coating black fruits with a soft,
velvety texture and harmonious freshness, finishing long and perfumed. I love how the name
and label truly fit the style of this gorgeous wine!" - Lisa Perrotti-Brown

Wat zeggen de experts?

91-93 punten - Jeb Dunnuck
"A modern styled beauty, the 2019 Château La Rose Perriere has lots of classy oak as well as
notes of black raspberries, cassis, toasted spice, and candied violets. It's rich, medium to fullbodied, has wonderful tannins, and a great finish."

91-92 punten - James Suckling
"A chewy, rich red for this zone, but still tight and polished with a frame to it all. Blackberry
and blueberry character. Fresh and clear."

92 punten - Falstaff
"Donkere robijnrode granaat, violette reflecties, delicate opheldering aan de rand. Fijne
houtnuances, zwart bosbessenfruit, een vleugje zoethout, een vleugje nougat en tabak.
Complex, substantieel, rijpe kersen, fijne tannines, minerale toets, zilte nuances op de
afdronk, goede lengte, veilig ontwikkelingspotentieel."

Wine in Black: 94 punten
Jean-Luc Sylvain, werkzaam in en nauw verbonden met de regio Saint-Émilion, kocht in 2003
Château La Rose Perrière om zijn eigen wijn te gaan maken. Dit wijngoed ligt in de directe
omgeving van Saint-Émilion grootheden als Figeac en Cheval Blanc. Hij renoveerde het,
waarna het al snel uitgroeide tot een groot succes. Dit succes is niet alleen het gevolg van
een geweldige wijnbereiding, maar ook van de bijzondere klei- en kalkbodems in Lussac, die
erg lijken op die van zijn beroemde buren. En dus is zijn wijn 'Château La Rose Perrière' ook in
de editie van 2019 weer ongelooflijk succesvol: Antonio Galloni, Jeb Dunnuck en de Wine
Advocate geven er 93 punten voor! Verheug je op de volle smaak van Saint-Émilion.

Proefnotitie
Deze robijnrode Saint-Émilion cuvée met een paarse rand heeft een weelderige geur van
sappige zwarte kersen, rijpe bramen en donkere pruimencompote, samen met een vleugje
grafiet en espresso. In de mond is hij goed gestructureerd, geconcentreerd, fluweelachtig,
met verleidelijk fruit en kruidig hout. De Lussac Saint-Émilion krijgt zijn levendigheid door een
aangenaam heldere, minerale afdronk in de lange afdronk.

Past perfect bij
In de oven geroosterd wild gevogelte of een stevige pasta met tomatensaus en gegrilde
aubergines.

Wijngoed
Château La Rose Perrière is een wijngoed in Saint-Émilion, dat spannende, minerale wijnen
met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding biedt. Het ligt in Lussac, op de rechteroever
van de Gironde in Bordeaux en heeft als beroemde buren Figeac en Cheval Blanc. De
wijngaarden bevinden zich in de gemeente Lussac Saint-Émilion, in de onmiddellijke nabijheid
van de appellatie Saint-Émilion, met eersteklas terroir van kleiachtige en kalkhoudende
bodems. Monniken stichtten hier in de Middeleeuwen een klooster en waren de eersten die
wijnstokken plantten. Jean-Luc Sylvain, een bekende coöperatie op de rechteroever van
Bordeaux, kocht La Perrière in 2003 en begon met een grote renovatie van de kelder, de
opslagruimtes en de wijngaard. Tegenwoordig wordt Jean-Luc gesteund door zijn kinderen

Claire en Rémi. De vaten voor de rijping van de wijnen worden in eigen beheer gemaakt. Wat
de familie Chateaux in korte tijd heeft bereikt is opmerkelijk, het assortiment wordt
regelmatig bekroond, onder andere door Robert Parker's Wine Advocate. En dat is niet alleen
te danken aan de kennis van de wijnmaker, maar ook aan het bijzondere terroir.
Het gebied van de appellatie Lussac-Saint-Émilion strekt zich uit tot het noorden van de
heuvel Saint-Émilion. Het profiteert van een microklimaat dat bevorderlijk is voor de
wijnbouw, met gematigde regenval en warme zomertemperaturen. In Lussac strekken de
wijngaarden zich uit over de valleien tot aan de plateaus. Ze vormen een op het zuiden
gelegen amfitheater, wat de natuurlijke afwatering bevordert. De bodem bestaat voornamelijk
uit klei en kalksteen. De rode wijnstokken groeien op de zuidelijke hellingen van de Lussac
heuvels, waar de bodem vlak is (30 tot 50 cm) en kalksteen bevat met mariene fossielen. De
witte variëteiten groeien op de noordelijke hellingen. De druivenrassen omvatten de
traditionele rassen van Saint-Emilionnais: merlot (80%), cabernet sauvignon (7%), cabernet
franc (10%) en malbec (3%). De witte variëteiten van de Château zijn onder andere sauvignon
blanc, sémillion en muscadelle. De gemiddelde leeftijd van de wijnstokken is dertig tot 45
jaar.

De wijn
Château La Rose Perrière 2019 is een cuvée van 90% merlot en 10% cabernet franc. De
druiven van kleiachtige kalkstenen hellingen werden met de hand geoogst in kleine kisten en
gedurende tien dagen koud gemacereerd in roestvrij staal, alvorens te worden gefermenteerd
in nieuwe eikenhouten vaten. De wijn rijpte vervolgens twaalf tot achttien maanden in Franse
eik (barriques en 500 liter vaten). Alle vaten komen uit de eigen kuiperij Tonnellerie Sylvain.

