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Ch. Vieux Maillet  
 

 
Millésime :     2015  

 

Appellatie :     AOC Pomerol  

 

Domein :    Château Vieux Maillet 

 
Château Vieux Maillet bevindt zich aan de zuidoost kant van het plateau 

van Pomerol. Griet Van Malderen, afkomstig uit Buggenhout en een telg 

van de onderneming Ontex, maakte de droom van haar vader – een 

fervent wijnliefhebber – waar met de aankoop van Château Vieux Maillet in 

de gemeente Pomerol. Diep in de grond ligt een zeldzaam voorkomende 

ijzerhoudende strook die een fijne smaak geeft aan de wijn. Een 

eigenschap die Vieux Maillet deelt met onder andere het welbekende 

Château Petrus.  

 

Oppervlakte :   8.65 ha 

 

Druivensoorten :    73% Merlot 

     19% Cabernet Franc 

     8% Cabernet Sauvignon 

 

Gemiddelde leeftijd van de  35 jaar 

wijnstokken :  

 

Dichtheid van de wijnranken: 5500 à 8200/ha 

 

Bodem :    leem, zanderig leem met een ijzerhoudende strook 

 

Vinification:     

 
Handmatige oogst gevolgd door een selectieve sortering volgens hun mate van rijpheid. 

Merlots werden geoogst tussen 18 en 25 september. Cabernets 9 oktober. Inox cuves onder 

temperatuurcontrole. Koude maceratie gedurende 2 tot 4 dagen. Alcoholische gisting tot 

28°C. Duur van de gisting van 8 tot 12 dagen.   

 

Rijping : 12 à 14 maand op eik (50% nieuw/60% vaten van 1 en 2 

wijnen)    
 

 

mailto:info@dercor.be
http://www.dercor.be/


 

 

 

WIJNEN DERCOR - Muizelstraat 14,  8560 Moorsele  

T. 056/53.37.57 – info@dercor.be – www.dercor.be 

 

 

SCORES 
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Ch. Vieux Maillet  
 

 
Millésime :     2015 

 

Appellation :     AOC Pomerol  

 

Domaine :    Château Vieux Maillet 

 

Superficie :    8.65 ha 

 

Cépages :     73% Merlot 

     19% Cabernet Franc 

     8% Cabernet Sauvignon 

 

 

Âge moyen des vignes:   35 ans 

 

 

Sol :     argileux, sableux sur sous-sol riche en fer 

 

 

Densité de la plantation :  5500-8200/ha 

 

 

Vinification :   

 
Longe réception de vendanges. Tris sélectif des raisins selon leur degré de maturité. 

Encuvage par gravité en cuves inox thermo-régulées. Macération pré-fermentaire à froid 

durant 2 à 4 jours. Fermentation alcoolique avec pic de température  à 28°C. Durée de 

fermentation de 8 à 12 jours.  

 

Elevage :  

 
12 à 14 mois en barriques (50% neuf/60% d’un vin et de deux vins) . 
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