
CHÂTEAU de FIEUZAL  A.O.C. Pessac-Léognan. 
 
“ Château de Fieuzal produceert een uitstekende rode wijn die het verdient dat hij is opgenomen 
in de Classificatie van de wijnen van de Graves in 1953.Het is echter de magnifieke witte wijn die 
hier dient te worden besproken .De witte Fieuzal is niet geclassificeerd,omdat zijn kleine 
productie dat niet toeliet.”Aldus spreekt wijnauteur James Turnbull in het boek “Droomwijnen 
Bordeaux,de beroemdste Châteaux” uitgegeven in 1997.In dit boek werden 93 châteaux 
geselecteerd : het sprekende bewijs dat Château de Fieuzal tot de topwijnen van Bordeaux 
wordt gerekend. 
De oudste gekende eigenaar van Château de Fieuzal was Alfred de Griffon.Eén van de broers van 
Alfred de Griffon was toen in Bordeaux consul van het Vatikaan.Via hem kreeg Château de 
Fieuzal de waardigheid om door de Paus te worden gedronken!Paus Leo XIII zou een hele 
voorraad Fieuzal hebben laten overkomen naar Rome.Het domein werd in 1893 verkocht aan Abel 
Ricard,wiens familie toen reeds belangen had in twee andere gereputeerde domeinen in de Graves 
: Domaine de Chevalier en Château Malartic-Lagravière. 
Abel Ricard stierf tijdens de Tweede Wereldoorlog en liet het domein na aan zijn dochter 
Odette die gehuwd was met de Zweed en theaterdirecteur Eric Bocké.Zij begonnen met 
herbeplanten van de wijngaard en heropkalefateren van de bedrijfsgebouwen,want Eric Bocké 
hield van schoonheid : niet alleen van gracieuse bouwstijlen maar ook van de gracieuse 
danseressen van het Théâtre de l’Alhambra in de stad Bordeaux! 
Odette Bocké-Ricard stierf in 1973.Kort daarop verkocht echtgenoot Eric Bocké,zelf 80 jaar 
oud,het Château de Fieuzal aan Georges Nègrevergne,die de leiding over het domein 
toevertrouwde aan zijn schoonzoon Gérard Gribelin.Dank zij de dynamiek,het perfectionisme en 
de ambitie van Gérard Gribelin is Château de Fieuzal opgeklommen tot het niveau dat het nu 
bekleedt.In 1994 verkochten de erfgenamen van Nègrevergne het domein aan de Banque 
Populaire,maar Gérard Gribelin bleef om het domein dagelijks te leiden.Banque Populaire kocht 
ook het Château Haut-Gardère waarmee de Fieuzal voor 1850 één geheel uitmaakte.In augustus 
2001 werden beide domeinen door Banque Populaire samen verkocht aan de heer en mevrouw 
Lochlann-Quinn uit Ierland,voor de som van 45,73 miljoen euro.Mister Lochlann-Quinn zetelt in 
het bestuur van de Allied Irish Bank. 
 
Château de Fieuzal is 48 ha groot en ligt in de gemeente Léognan.De beplanting bestaat uit  37 
ha voor de rode wijn (150.000 flessen) en 10 ha voor de witte wijn (30.000 à 36.000 flessen).De 
gemiddelde leeftijd van de wijnstokken is 30 jaar.Zij bestaan voor 50 % uit Sauvignon en 50 % 
uit Sémillon.Gérard Gribelin begon de witte wijn te vinifiëren in eikehouten fusten in 1984.Na de 
gisting bleef de wijn gedurende 6 maanden rusten op zijn droesem,met regelmatig oproeren 
(bâtonnage).Deze werkwijze geeft aan de wijn een grote toename van aromas en 
complexiteit.Bovendien wordt de witte wijn op die manier gewapend voor een rijping op fles 
gaande tot 12 jaar. 
 
Op jeugdige leeftijd geurt de wijn naar exotisch fruit,is zeer harmonisch,met toetsen van hout 
en edel zuur.Na flesrijping krijgt de wijn toetsen van honing en noten en wordt de structuur 
vetter,weelderiger. 
 
 
Website : www.aquitaine-tour.com/fieuzal 


