ELLE ETEN x CHÂTEAU DE LUSSAC

H

KLEIN DORPJE MET GROOTSE WIJNEN

Het prachtige wijnkasteel van Lussac, dat in de 19e eeuw werd gesticht in het gezellige dorp
waarnaar ze werd vernoemd, is sinds 2000 eigendom van Griet Laviale-Van Malderen en haar
man Hervé. Het kasteel produceert wijnen die ondertussen onmiskenbare referenties zijn geworden
van de streek Lussac-Saint-Émilion AOC.
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HET KASTEEL VAN LUSSAC,

ij was journalist, zij werkte in een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in het
maken van verzorgingsproducten. Niets
had hen voorbestemd om in de wijde
wereld van de wijn te belanden, en toch… Aangemoedigd door de vader van Griet, besloot
het echtpaar dit spannende avontuur aan te gaan,
om vol verlangen van levenskoers te veranderen.
Zo verhuisden Griet Laviale-Van Malderen en
haar man in januari 2000 naar het kasteel van
Lussac, een slapende schoonheid waar de tijd
is blijven stilstaan. De kersverse eigenaars namen
het kasteel onder handen met ingrijpende renovatiewerken, zowel wat de architectuur als de
interieurstyling en decoratie betreft. Daarbij
hebben ze ook de tijd genomen om de wijngaard
opnieuw in te richten, en een wijnkelder en opslagruimte te bouwen. Terwijl hun passie voor
wijn groeit, houdt niets hen nog tegen. Zo beschouwt Hervé Laviale het kasteel van Lussac
dan ook als echte startpunt van hun wijncarrière,
wat hen ertoe zette om nog een stapje verder te
gaan en in 2004 het wijnkasteel Vieux Maillet
(AOC Pomerol) over te kopen. Verspreid over
zo’n 30 hectare van kleiachtige kalksteen en
zand-slibbodems, is het domein de thuisbasis van
gerenommeerde druivensoorten, waaronder de
befaamde Merlot en Cabernet Franc. Van deze
druivensoort worden drie wijnen geproduceerd,
specialiteiten uit de streek Saint-Emilion. Allereerst
de Château de Lussac, een rode wijn bestaande
uit 80% Merlot en 20% Cabernet Franc, die
perfect past bij lekkere vleesgerechten. Dan de
Libertin de Lussac, die zich van Château de
Lussac onderscheidt door zijn zuivere samenstelling van 100% Merlot. Deze wijn is eerder geschikt
voor tijdens een zomerse proeverij, zoals een
gezellige barbecue. Hoewel deze twee rode
wijnen best verschillen van elkaar, voldoen ze
aan de nodige kwalitatieve eisen en knowhow.
Voor de eigenaars ligt de kwaliteit van een
Bordeaux-wijn in een evenwichtige samenstelling,
een belangrijk gegeven nu wijnen over de hele
wereld op de markt te vinden zijn. Tot slot wordt
een witte wijn toegevoegd aan de familie. In
2011 herintroduceert kasteel Lussac de druivensoorten Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris en
Semillon. Deze witte wijn past dan ook heerlijk
zacht bij gerechten met vis en zeevruchten. Een
weelderig wijndomein dat een bezoekje waard
is als mooie tussenstop of charmant verblijf in een
van de vier chambres d’hôtes.
Rue de Lincent 15, 33570 Lussac
+33 (0)5 57 74 56 58
Wijnen te koop in Colruyt, Provino Monard
(Zonhoven) en ‘t Wijnveld (Belsele)

Dit artikel kwam tot stand in nauwe samenwerking met Soubry. chateaudelussac.com.

