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Chateau de Pressac 

 
Château de Pressac ligt op het kalksteenplateau van Saint-Emilion en kijkt uit over de vallei 
van de Dordogne. Hier bevordert de opmerkelijke geologie in combinatie met een 
microklimaat de ontwikkeling van de wijnstok. De knowhow van de teams, ontwikkeld 
gedurende vele jaren en voortdurend in ontwikkeling, stelt hen in staat de wijnstokken zo 
goed mogelijk te begeleiden en te helpen bij de kenmerken van deze uiterst originele plek. 
 
In de 41 hectare grote wijngaard, die in één blok rond het château is verspreid, komen de drie 
belangrijkste terroirsoorten van de appellation samen: het kalksteenplateau, de klei-
kalksteenheuvel die de heuvel omringt en de slibrijke, klei-kalksteenheuvel, die gelijkmatig 
over het domein zijn verdeeld. 
 

Deze zeldzame diversiteit aan bodems heeft 
geleid tot een verscheidenheid aan 
druivenrassen en een zeer fijn aangepaste 
cultuur. Château de Pressac is de enige Saint-
Emilion Grand Cru Classé met zes 
druivenrassen, allemaal perfect aangeplant in 
de voor hen geschikte gebieden: Merlot, 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 
Carménère, Noir de Pressac (Malbec) en Petit 
Verdot. 
 
Château de Pressac, dat de natuur op 
duurzame wijze wil beschermen, is een 
proefproject op het gebied van milieu. Sinds 
de oprichting loopt een doordacht 
milieubeheersysteem en verkreeg het 
certificaat “hoge milieuwaarde” niveau 3.  
 
Het domein van 47 ha waarvan 41 ha beplant 
met wijnstokken, 72% Merlot – 16% Cabernet 
Franc – 7% Cabernet Sauvignon, 1% Pressac 



(Malbec) – 2% Carmenère – 2% Petit Verdot, rust op een kalkhoudend plateau, kalkhoudende 
kleihellingen, zandige klei aan de voet van de helling. De plantdichtheid varieert van 5500 tot 
8000 wijnstokken/ha met een opbrengst: 35 hl / ha tot 40 hl / ha. Handmatige oogst in kratten 
met dubbele sortering van de druiven (triltafel en densimetrie). 
 
De sappen ondergaan een lange vatting (3 tot 4 weken in betonnen vaten); beheer per perceel 
in thermisch geregelde betonnen vaten. Bij de cuvaison vindt de malolactische gisting 
gedeeltelijk plaats in nieuwe vaten. De vinificatie neemt 20 maanden in beslag, 18 maanden 
in vaten (50% nieuw). 
 
Château de Pressac 2018: stevige donkerrode tot paarse kleur, in de neus aangename en 
elegante aroma’s van rijp zwart en rood fruit met subtiele hints van gepeperde noten, 
fluweelzachte tannines. Lang bewaarpotentieel. 
 
Château de Pressac 2019: moet nog enige tijd rijpen, in de neus komen aroma’s van rijp rood 
fruit bovendrijven, delicate hints van zwart fruit, licht kruidige accenten. 


