INFO FICHE
CHÂTEAU CHEVAL BLANC
1975
SAINT-ÉMILION (Premier Grand Cru Classé A)

INTRO
Château Cheval Blanc is een van de meest prestigieuze wijndomeinen in Bordeaux het is een van de slechts 4 châteaus op het Saint-Émilion Premier Grand Cru Classé
A niveau (de anderen zijn Ausone, Pavie en Angélus).
Dit wijndomein van 36 ha is eigendom van de Belg Albert Frère en Bernard Arnault
(LVMH) en Pierre Lurton vinifieert er de wijn (net als in Château d'Yquem).
In de rangschikking van beste Saint-Émilion wijnen (gemiddeld voor alle jaargangen
van betrokken wijn), staat deze wijn op # 2 !

WIJNHUIS
Château Cheval Blanc ligt aan de uiterste westelijke rand van Saint
Émilion, op de gewaardeerde grindachtige gronden die doorlopen in
Pomerol.
De spectaculaire kelder, ontworpen door de beroemde architect de
Portzamparc, past prachtig in het landschap van Saint-Émilion. Het is
een reflectie van de missie van Cheval Blanc om, van wijnstok tot
botteling, te gaan voor topkwaliteit en de meest geravanceerde
knowhow. Niets wordt aan het toeval overgelaten om een ronde en
fluweelachtige topwijn te maken met de aromatische complexiteit van
Cabernet Franc en de rijkdom van Merlot.
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APPELLATIE
Saint-Émilion is, samen met zijn Pomerol, de meest prestigieuze
wijnregio van rechteroever van de Dordogne - Bordeaux. De
belangrijkste druivensoort is Merlot (2/3de van de aanplant) die fruitige,
glycerische, soepele en genereuze wijnen produceert. Merlot kan
worden gemengd met Cabernet Franc en Cabernet Sauvignon,
waardoor extra frisheid, een goede tanninestructuur en een
verouderingspotentieel worden toegevoegd.
Geologisch gezien kan Saint-Émilion worden onderverdeeld in drie
belangrijke wijnbouwgebieden:
(1) Côtes: het kalksteenplateau waarop de stad Saint-Emilion ligt en de
hellingen eromheen (binnen de 2 km van de stad). De meeste van de
top wijngaarden bevinden zich hier en de wijnen zijn in principe
gecorseerde, krachtige wijnen met een een licht bitter. Enkele namen:
Ausone, Pavie, Belair, Magdelaine, Beauséjour, etc
(2) Plaine: een alluviale zand- en kiezelvlakte die langzaam afloopt naar de oevers van de Dordogne, direct ten zuiden van het
kalksteenplateau. Hier worden geen Grand Cru Classe wijnen geproduceerd en de wijnen zijn in principe licht en soepel en
zijn vlug op dronk.
(3) Graves: In de noordwestelijke hoek van het Saint-Émilion-gebied ligt een oud alluviaal terras. Dit beschikt over dezelfde vrij
draineerachtige ondergrond van kiezel, grind, zand met hier en daar klei en kalk zoals die te vinden is in de beste wijngaarden
van de Médoc en Graves. Hier liggen Cheval Blanc en Figeac (en verderop in Pomerol liggen op ditzelfde terras Le Pin en
Pétrus). De wijnen zijn fijner en zachter en hebben meer fruit en bouquet dan die van de Côtes.
Saint-Émilion heeft een goed werkend wijnclassificatiesysteem dat periodiek (de laatste maal in 2012) herzien wordt om het upto-date en relevant te houden. Het splitst de wijnen op in
(1) Premier Grand Cru Classé A: 4 wijnen (Ausone, Cheval Blanc, Angelus en Pavie),
(2) Premier Grand Cru Classé B: 14 wijnen,
(3) Grand Cru Classé: 85 wijnen en
(4) Grand Cru: vele honderden wijnen.

DRUIVENSOORTEN
49% Cabernet franc, 47% Merlot en 4% Cabernet sauvignon - een atypische samenstelling voor Saint-Émilion.
Cabernet Franc is een Franse wijndruif die in de meeste wijnproducerende landen
wordt verbouwd. De variëteit is het meest bekend als de derde druif van Bordeaux en
is te vinden in veel van 's werelds beste Bordeaux Blend-wijnen.
Cabernet Franc scoort het best in Pomerol en Saint-Émilion (waar enkele van de
meest gewaardeerde Cabernet Franc-wijnen vandaan komen, zoals Cheval Blanc en
Ausone). Buiten Bordeaux wordt Cabernet Franc ook geteeld in de Loire streek, Italië,
Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Afrika en Noord- en Zuid-Amerika.
Cabernet Franc is goed winterhard, heeft een lagere zuurgraad en voegt aan een
blend kruidachtige accenten van groene paprika, tabak en donkere specerijen toe.
Merlot is een rode wijndruif met sterke historische banden met het
zuidwesten van Frankrijk waar ze de overheersende variëteit is in de
meeste Pomerol en Saint-Émilion wijnen. Het de meest aangeplante
druif in Frankrijk. In deze koelere regio's geeft Merlot aroma's en smaken
van rode vruchtjes (meestal kersen en soms rode bessen), tabak en
teer, en een textuur die zachter, ronder en vooral minder tanninerijk is
dan de Cabernet Sauvignon.
Merlot wordt ook verbouwd in warmere wijnregio's zoals Italië,
Argentinië, Calfinornië en Australië. Hier geeft ze meer fruitige wijnen die
minder structuur en tannines hebben dan in de koelere regio's en wordt
deze druif dikwijls gebruikt om wijnen van meer tanninerijke wijndruiven
(Cabernet Sauvignon, Tannat, Malbec, Sangiovese) te verzachten (of
wordt de structuur opgekrikt door houtlagering).
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WIJNTYPE
Smaakvol en klassiek.
Dit type omvat de beroemdste wijnen, doordrenkt van traditie. De stijl bestrijkt een breed spectrum van smaakprofielen (zwarte
bes, ceder, tabak, aarde) en heeft de neiging elegant en gestructureerd te zijn en kan lange tijd ouderen. Bijvoorbeeld Barolo,
Barbaresco, Bordeaux, Bourgogne, Chianti, Rioja

GEMIDDELDE SCORE

(het gemiddelde van +/- 35 wijncritici - die in de meeste gevallen natuurlijk niet allemaal een
score gegeven hebben aan deze specifieke wijn)

93 (Vinous 95)
ENKELE PROEFNOTITIES
- Cellar Tracker (Jun 1990): "Incredible concentration, the taste lasts for a long time. A big shot ! 100 points "
- Robert Parker (Feb 1996): "This wine reveals some of the kinky, exotic Cheval Blanc complexity, with chocolate, mint, cedar,
and sweet fruit filling the moderately intense bouquet. Although the color displays considerable amber at the edge, it has a
deep ruby/garnet center, as well as plenty of sweet, ripe fruit with noticeable glycerin and extract. It is a rich, firmly-styled
Cheval Blanc that juxtaposes power and tough tannin with plenty of sweet jammy fruit. 90 points "
- Serena Sutcliffe (Jun 2008): "Even lower yield this time (21 hl/ha). Just so intensely spicy and concentrated. Great
freshness. That coriander finish one sometimes finds in Cheval. Chocolaty and truffley, but it is a highly individual, very
special wine that I love, and it is certainly at the very top of the 1975s."
- Vinous - Ian D'Agata (Oct 2011): "Bright ruby-red with a hint of garnet. Enticing floral nose offers very pure raspberry and
red cherry aromas, complicated by tobacco and bay leaf notes. Then sweet, dense and smooth in the mouth, with rich red
cherry, plum and peppery flavors. Finishes with still chewy but noble tannins and a trace of heat. A great Cheval Blanc that is
more massive than usual, showing plenty of concentrated, complex flavors and a wonderfully rich texture. In this vintage,
Cheval Blanc benefited from its earlier ripening soils, which allowed the grapes to be harvested at optimal phenolic ripeness,
something that eluded other Bordeaux estates that may have picked too early - 95 points "
- Cellar Tracker (Jul 2014): " What a nose! Dark and powerful with lots of berries, tobacco, damp earth, and some smoke.
This had aromas you could get lost in....just intoxicating. The palate was beautiful with a real freshness to it. Lots of dark fruits,
a floral elegance, and some damp earth. Gorgeous ! 95 points "
- Vivino (Nov 2014): "It's really difficult not to love this wine. The nose itself will already win over any ladies heart,
wholeheartedly; fragrance like flowers in a fresh botanic garden. The palette is stunning as well, layered, complex,
sophisticated, and most importantly it held itself in the glass steadily throughout dinner without fading, whereas the Latour 75
has shown signs of fatigue. 5 points (on 5)"
- Cellar Tracker (Apr 2016): "Wonderful nose with sweet fruits and Cab Franc-herbs, perfectly balanced, elegant, silky and
creamy. A ripe Cheval Blanc at its best, but more on the sunset-side of life. Good bottles like this one will be a treat for at
least a decade more - 94 points"
- Vivino (Apr 2017): "So young & fresh at 40 years of age. This baby has such an incredible & unexpected nose: lifted notes
of blackberry, cassis, subtle woody spices & pepper with tobacco, mushroom and bitter cocoa deeper into the glass. Utterly
smooth. The acidity on this is pitch perfect while the tannins play their little dance to its tune. The aftertaste is sublime with
hints of cigar, chocolate & black truffles. Wow. This is a wine opened too early. It’s yet to peak! 5 points (on 5) "
- Cellar Tracker (Nov 2017): "This was an excellent bottle in a perfect place, very slightly marred by a faint trace of TCA, but
this didn’t detract from enjoying the perfectly juicy dark cherries, cassis, complex botanicals, spice, graphite and pencil
shavings of a perfectly stored, fully mature ‘75 Cheval Blanc."
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OP ZIJN BEST
Op zijn hoogtepunt tot 2026 of iets erover, afhankelijk van de expert
Deze klassewijn zal gradueel evolueren naar een oude, gerijpte Saint-Émilion, die weliswaar zijn fruitige frisheid en veel van
zijn tannines zal verloren hebben, maar in de plaats de tertiaire aroma's verder zal ontwikkelen (dit in tegenstelling tot de
mindere wijnen die na hun hoogtepunt snel evolueren naar ondrinkbare wijn). Deze tertiaire aroma's in rode klassewijnen zijn
een complex en mooi geïntegreerd samenspel van fruit aroma's (gedroogde pruim of vijg), animale aroma's (leer, natte hond,
muskus, stal), houtige aroma's (ceder, sigarenkist, tabak, geroosterd, gerookt, mokka, cacao, chocolade), aardse aroma's
(klei, bos, bladeren, mos, paddestoelen, truffel) en chemische aroma's (teer).
Dit is gebaseerd op:
- Vintage Chart Parker (gemiddeld voor alle wijnen van de appellatie):
- Gemiddelde score voor alle jaargangen van deze wijn:
- Gemiddelde score voor deze wijn: Wijn critici
- Gemiddelde score voor deze wijn: Vivino en Cellar Tracker (aantal scores: 234 )
- Plaats in de top 25 van de beste wijnen van deze appellatie:
- Bewaarpotentieel volgens wijncritici:
- Bewaarcondities en kwaliteit kurk:

85 - Ready to Drink
95
93 (Vinous 95)
95
#2
op hoogtepunt of iets erover
excellent

Deze inschatting is niet vanzelfsprekend en eenduidig. Immers:
- Een topwijn die zeer langzaam evolueert en dus slechts na vele jaren rijping op zijn hoogtepunt is, zal meestal ook jaren op
dit niveau blijven en dan pas zeer gradueel evolueren naar een oudere wijn.
- Deze evolutie kan in positieve én negative zin beinvloed worden door vooral bewaarcondities maar ook door kwaliteit van de
kurk. Zie een blog met alle details op http://vinamundi.be/blog/vulniveau-van-een-fles-wijn
- Sommige wijnliefhebbers prefereren wijnen iets jonger te drinken dan anderen die echt op zoek zijn een optimisatie van de
zintuiglijke sensaties (zoals fluwelige textuur, diepere en complexere tertiaire aroma's, mooi versmolten smaak) van een
optimaal gerijpte wijn.
Het beste advies is om, indien mogelijk, meerdere flessen te kopen en, rekening houdende met bovenstaande indicaties, af en
toe een fles te openen zodat je de graduele evolutie kan volgen en evalueren (zie verderop ruimte voor je proefnotities)
PS: De gemiddelde marktprijs voor oudere (i.e. < 1975) Cheval Blanc jaargangen
- met dezelfde of een lagere of geen representatieve score
- nl 39 oudere jaargangen (die soms tientallen jaren over hun hoogtepunt zijn)
is 1 652 €/ fles ... of meer dan 4x hoger dan deze 1975.
Een mooie meerwaarde lijkt dus niet uitgesloten ...

SERVEREN BIJ
Om zo'n mooie klassewijn (die tegelijk complexere en delicatere aroma's heeft dan een jongere
wijn) te combineren met een gerecht is het aangewezen om een recept te kiezen op basis van
zeer goede producten, maar zonder al te krachtige, zoute of gekruide smaken. Vermijd ook te
"groene" groenten en te veel look waarvan de plantaardige smaak moeilijk combineert met een
grote wijn. Een paar mooie gerechten die voldoende ruimte laten voor deze klassewijn en
gelijktijdig een perfecte combinatie creëren zijn:
- Risotto met zwarte truffel of met eekhoorntjesbrood
- Ravioli met eekhoorntjesbrood en foie gras
- Een mooi stuk gevogelte (bijv Bresse kip) met eekhoorntjesbrood en truffel
- Kalfsvlees met een vulling van truffel
- Kalfskarbonade met champignonsaus
- Vederwild met een uitgesproken smaak (patrijs, fazant, houtsnip, parelhoen, kwartel of duif) (a) bereid met truffel of (b)
gevuld met foie gras en truffel of (c) gevuld met champignons en porto of (d) gegrild met rode wijnsaus
- Lamsvlees is, voor de echte purist, best te combineren met een linkeroever Bordeaux, maar er zijn natuurlijk vele andere
mooie combinaties mogelijk. Ga, bij deze oudere wijn, voor gebraden (zeker niet gebarbecued) zuiglam
- Rundvlees is, voor een echte purist, best te combineren met Pinot Noir, maar er zijn natuurlijk vele andere combinaties
mogelijk. Ga, bij deze oudere wijn, voor mooi rundvlees (bijv ossenhaas) bereid met (a) rode wijnsaus of (b) morieljes of (c)
eekhoorntjesbrood en truffel of (d) foie gras (Tournedos Rossini)
- Vlezige patés zoals pâté van konijn op Normandische wijze of Pâté de Chartres
PS: Bij levering van de wijnen voegen we steeds een aantal van bovenstaande heerlijke recepten toe. Een topwijn met een
heerlijk bijpassend gerecht combineren verhoogt immers het genot van wijn: 1 + 1 is dan niet 2 maar 3.
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PROEFNOTITIES
Datum

Naam
Gelegenheid

Proefnotitie

ZICHT:
AROMA:

SMAAK:
BESTENDIGHEID:
AANTAL PUNTEN OP 100:
CONCLUSIE:

ZICHT:
AROMA:

SMAAK:
BESTENDIGHEID:
AANTAL PUNTEN OP 100:
CONCLUSIE:

ZICHT:
AROMA:

SMAAK:
BESTENDIGHEID:
AANTAL PUNTEN OP 100:
CONCLUSIE:
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