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Saint-Julien 

LES FIEFS DE LAGRANGE 
  

Rødvin – fra BORDEAUX TØR ISO 14001 
Miljømærke  

Fadlagret 

 

Sagt & skrevet: 

• "Vedblivende et af de bedste køb i regionen." 
LE GUIDE DES MEILLEURS VINS DE FRANCE 

/ La Revue du vin de France 

• "Med rette beundret som en konsistent og frugtig vin 
af exceptionelt værd." 

Stephen Brook, 
THE COMPLETE BORDEAUX 

• "Et godt køb!" 
Hugh Johnson, 

VIN 
 

 
Karakteriseret af runde tanniner, 
aromaer af røde og sorte frugter 

i sin ungdom 
– og med godt potentiale for lagring 

Cabernet Sauvignon (60%), Merlot (34%) &  
Petit Verdot (6%) 
– lagret på egefade (20% nye) 
 
Appellation: Saint-Julien 
Ejer: Suntory Group 
Ledelse: Matthieu Bordes 
Rådgivende oenolog: Éric Boissenot 
Miljøpolitik: Bæredygtig vinavlcertificering ISO 14001 – eksperi-
menter med økologisk og biodynamisk vinavl 
Ejendom: 157 ha 
Vinmarker: 118 ha i produktion 
Beliggenhed: I ét samlet hele over to bakkedrag i Saint-Julien 
Jordbund: Grus og småsten på en undergrund af ler og kalksten 
Plantetæthed: 8.700 til 10.000 vinstokke pr. ha 
Vinstokkenes gennemsnitsalder: 30 år 
Markarbejde: Tilskyndelse til biodiversitet og udvikling af 
hjælpefloraen og faunaen ved hjælp af hække, får, bistader, fugle-
kasser og vilde blomster ... og selvfølgelig bruges der ingen 
kemiske herbicider på godset 
Høstmetode: Manuel høst med manuel første sortering af hele 
klaser og anden sortering drue for drue med optisk kamera 
Vinifikation: Plot for plot og i 102 temperaturregulerede rustfri 
ståltanke med variabel kapacitet (36 til 220 hl), valget af batch 
udføres i henhold til sortens alder, terroiren og druemodenheden, 
vinificering ved 26-28 °C i 15 til 22 dage, moderat 'pumpe-
over', malolaktisk gæring 
Lagring: 13 måneder på egefade. 20% nye, klaring i fade med 
friske æggehvider, endelig blanding inden aftapning 
Produktion: 'Les Fiefs' udgør omkring 55% af den samlede 
produktion, omkring 350.000 flasker årligt, slotsaftappet 
 
 

✓ Velegnet til rødt kød, 
vildt og milde oste 

✓ Bedst fra 3 år 
til mindst 10-12 år efter høst 

✓ Nydes ved 16-18 ºC 
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Les Fiefs de Lagrange er andenvinen til Château Lagrange, det 
største af alle klassificerede vingodser i Bordeaux med et areal på 
157 ha, hvoaf de 118 ha er vinmarker. 
Andenvinen er skabt med årgang 1983 – og er så meget mere end 
en andenvin, produceret af unge vinstokke med en gennemsnits-
alder på 30 år. 
 
Château Lagrange er beliggende i Saint-Julien-Beychevelle og 
ejet siden 1983 af den japanske Suntory Group, der har investeret 
betydelige midler i at bringe godset frem helt i top. 
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