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Import van zuivere wijnen 

  

 

CHATEAU TOUR BALADOZ - SAINT EMILION GRAND CRU - LE CENTENAIRE 2010 

 

Druivensoort: 60% Merlot, 20% Cabernet Franc, 10% Cabernet-Sauvignon, 5% Malbec,  

3% Saint Macaire, 2% Bouchalès 

Herkomst: Saint Emilion, Saint-Laurent-des-Combes, Frankrijk 

 

Chateau Tour Baladoz 

Dit chateau bezit een 100 jaar oude wijngaard die niet wonderwel niet aangetast is door de 

Phyloxera Vastratix. De stokken van deze druiven zijn niet geënt op Amerikaanse onderstokken 

maar het zijn nog authentieke zeer oude Franse wijnstokken.  Hier groeien dan ook nog twee 

uiterst zeldzame druiven Sant-Macaire en Bouchalès. Het chateau en zijn wijngaarden liggen 

tussen Troplong Mondot en Tertre Roteboeuf. De bodems van de chateaux zijn hetzelfde, 

echter, de vinificatie, de druifkeuze én de kwaliteitsnormering is bij Chateau Tour Baladoz 

wezenlijk anders. “Le Centenaire” is een van de beste wijnen van de wereld. 
 

Eigenaar: van het chateau Jacques De 

Schepper (Nederlandse voorouders) 

Technisch Directeur Jean Michel Garcion  

 

Overige gegevens: Wijngaard van deze 

druiven 0,43 hectare 

Opbrengst 25 hectoliter per hectare 

Gemiddelde leeftijd wijnstokken: 100 jaren 

Totale productie: 600 flessen, alcohol: 13% 

 

Gastronomie: De wijn is heerlijk te 

combineren met wild, gegrild vlees, rood 

vlees, biefstuk, entrecote, ossenhaas, 

reerollade, parelhoen, eend, foie gras, 

hazenpeper, gegrild lamsvlees, foie gras, 

roompaté, brie, jonge en belegen kazen, 

schapenkaas, franse kazen.      

 

Vinificatie: Alles wordt gedaan om 

absolute topkwaliteit te krijgen: de jonge, 

niet optimaal ontwikkelde druiven worden 

per stuk van de tros verwijderd. Daarnaast 

worden alle overbodige knoppen en 

bladeren verwijderd zodat de benodigde 

energie naar uitsluitend de beste druiven 

gaat. De druiven worden ontsteeld en 

periode van vergisting duurt 3 tot 5 

weken. Na vergisting rijpt de wijn 24 

maanden op nieuwe Frans Eiken vaten van 

225 liter. 

 

Karakter: Onovertroffen karakter! De 

dominantie van de Merlot druif geeft “Le 

Centenaire” de donkere kleur en de 

expressieve geur van rood fruit met een 

elegante ‘touch of wood”. Het is een 

krachtige wijn maar wel voorzien van 

souplesse en een schitterende textuur. De 

afdronk is waanzinnig.  

Bewaarpotentieel: 8 - 15 jaren en langer. 
  

            


