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Perceval  

Château Gentilhommière Prestige 

Altesse vielles vignes 

Druif: 100% Altesse (Roussette) 

Terroir:  Chambéry, Granier-morenen 

Kleur:  Glanzend geelgoud met een licht groenig kantje 

Neus:  veel (bleek)fruit-allerhande, lichte kruidigheid, met 

een puntje honing en bloesem 

Smaak: Verfrissend bitterzoetig, zeer fraai in balans met 

wat kruidigheid en een droge finish. 

Bij:  Zomaar, bij Savoyard kazen (en andere 

Alpenkazen) en gevogelte 

Temperatuur: 10°-12° 

In de Perswijn van januari/februari 2018 krijgt deze een 

score van 15 punten, dichtbij de top van de categorie. 

 

Volgens de Franse geschiedschrijving komt de Altesse 

van Cyprus. In 1432 had hertog Amédée van Savoie het 

slimme idee om zijn zoon aan de dochter van de koning 

van Cyprus te koppelen. Deze Anne de Lusignan had de 

bijnaam 'mooiste vrouw van de wereld' – dat heeft niks 

met wijn te maken maar ze nam op weg naar haar 

nieuwe huis chateau Monterminod in de Savoie, de 

(aldaar gewone) wijndruif van Cyprus mee, die door de 

Tempeliers aldaar groot was gebracht. Ze besloot dat de 

Savoie wel geschikte grond was en plantte 'm aan; 

sindsdien heet deze 'Altesse' naar haar aanspreektitel 

('hoogheid', jawel).  

De druif wordt verder nergens ter wereld gebruikt. 

Voorwaar dus wijn van de bakermat van de druif! 

(Jancins Robinson stelt in haar Wine Grapes dat op basis 

van DNA-onderzoek Altesse een afsplitsing van de 

Noord-Savoie-eigen Chasselas is – wetenschap levert 

saaie verhalen dus bovenstaande 'staat'.) 
  

http://www.etoilesdunord.nl/
https://www.bol.com/nl/p/wine-grapes/9200000001652871
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Op het land waar de gallische Allobrogen al wijn maakten, zelf en onder leiding 

van de Romeinen waar Plinius de Oudere de Mondeuse (vitis allobrogica) al 

bezong… 

Daar startte Jean-Baptiste Perceval, de overgrootvader, in 1910 met wijnmaken 

middenin het grootste wijngebied van de Savoie aan de voet van de Franse Alpen. 

Drie generaties later heeft in 1994 Pascal Perceval de leiding over eersteklas 

wijngaarden in de buurt van het domaine dichtbij het Saint André meertje en in het 

Chautagne-gebied aan de oevers van het Lac du Bourget. Dat is op een 

steenworp van Chambéry; waar u langsrijdt op weg naar Val d’Isère/Tignes, 

Courchevel, Les Alpes, La Plagne, Valmorel, etc.etc.  

 

Ongeveer dertig hectare liggen in de Savoie-slenk, Chautagne en Jongieux. De 

kern echter zijn de percelen van Les Marches, Apremont, Abymes, Chapereillan, 

Barby, les Molettes, en Chignin tegen de natuurgebieden van La Chartreuse (zie 

kaartje beneden) en van het massief des Bauges, allen in de buurt van Chambéry. 

Op de bergflanken (300-600m boven zeespiegel) is de grond uiteraard zéér stenig, 

met een klei/kalksteenmengsel. Door de ligging bij de bergmeren is het weer nog 

redelijk gelijkmatig met veel zon, met zowel continentale en mediterrane 

weersinvloeden. Winters met 100 vorstdagen (sneeuw en ijs) zijn niet ongewoon, 

maar de Westenwind brengt niet alleen vochtigheid (1000-1200mm regen per jaar) 

maar ook stabiele temperaturen. Er zijn zo’n 1875 tot 2000 zon-uren per jaar. 

 

In dit prachtige landschap zijn zijn stokken gemiddeld 30 jaar, op sommige stukjes 

zelfs meer dan 80 jaar. Op het terroir waar ooit de Granier-berg een enorme 

verzakking had, ten Zuiden van Chambéry, wordt met zoveel redelijkerwijs mogelijk 

traditionele methoden gewerkt.  

De oogst is handmatig en het wijnmaken gebeurt gericht op het behoud van 

bijzondere smaken en ronde tanninnes. 
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