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CHÂTEAU TROTANOY
1983

POMEROL

De wijnen van Pomerol vooral afkomstig van Merlot 
(70% van de aanplant) en aangeplant op een 
complexe bodem van vooral kiezel maar ook grind, 
zand en klei lijken op hun buren van Saint Émilion 
(met eveneens kiezelhoudende bodem) maar 
verschillen duidelijk door hun fluwelige molligheid. 

Deze geheel eigen smaak danken de Pomerols aan 
de ijzerhoudende ondergrond waardoor ze tot de 
meest karakteristieke wijnen van de Bordeaux 
behoren. 

Pomerols worden gekenmerkt door hun granaatrode 
kleur. Herkenbare aroma's van top Pomerols zijn rode 
en zwarte vruchten (zoals bramen, kersen, frambozen, 
pruimen), toast, wild, leer, tabak, cacao, koffie en 
soms ook kaneel en truffel. Ze zijn bijzonder sensueel, 
fluwelig, romig vet, vlezig en rond met vaak een 
minerale ondertoon in de afdronk.   

Château Trotanoy is één van de 9 Pomerol wijnhuizen die, samen met o.a. Pétrus, Le Pin, La Conseillante, Lafleur en Clinet, 
door Parker beoordeeld worden als "Outstanding Producers".  In de rangschikking van beste Pomerols (gemiddeld voor alle 
jaargangen van betrokken wijn), staat deze wijn op 6 !
Antonio Galloni (Vinous) stelt: "Trotanoy is undoubtedly not just one of the greatest wines of Pomerol, but of all Bordeaux." 

Château Trotanoy bevindt zich in het oosten van de appellatie op de 
grens met Saint-Émilion met o.a. als buren Pétrus, L'Evangile en 
Vieux Château Certan (in Pomerol) en Cheval Blanc (in Saint-
Émilion). Het ligt op een oud alluviaal terras met vrij draineerachtige 
ondergrond van kiezel, grind, zand met hier en daar klei en kalk zoals 
die te vinden is in de beste wijngaarden van de Médoc en Graves. 

In sommige jaargangen komen de kracht, intensiteit en concentratie 
van Trotanoy opmerkelijk dicht bij die van Pétrus.

Pomerol beslaat ongeveer 800 ha en ligt ten oosten van Bordeaux, 
grenzend aan Saint Émilion.  Hier staan geen grote kastelen, zoals in 
de Médoc (Pétrus, een van de beste en duurste wijnen ter wereld, is 
een charmant burgerhuis). 
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ENKELE PROEFNOTITIES 

91 

Smaakvol en klassiek. 
Dit type omvat de beroemdste wijnen, doordrenkt van traditie. De stijl bestrijkt een breed spectrum van smaakprofielen 
(zwarte bes, ceder, tabak, aarde) en heeft de neiging elegant en gestructureerd te zijn en kan lange tijd ouderen. Bijvoorbeeld 
Barolo, Barbaresco, Bordeaux, Bourgogne, Chianti, Rioja

90 % Merlot en 10% Cabernet Franc
Merlot is een rode wijndruif met sterke historische banden met het 
zuidwesten van Frankrijk waar ze de overheersende variëteit is in de 
meeste Pomerol en Saint-Émilion wijnen. Het de meest aangeplante 
druif in Frankrijk. In deze koelere regio's geeft Merlot aroma's en 
smaken van rode vruchtjes (meestal kersen en soms rode bessen), 
tabak en teer, en een textuur die zachter, ronder en vooral minder 
tanninerijk is dan de Cabernet Sauvignon.
Merlot wordt ook verbouwd in warmere wijnregio's zoals Italië, 
Argentinië, Calfinornië en Australië. Hier geeft ze meer fruitige wijnen 
die minder structuur en tannines hebben dan in de koelere regio's en 
wordt deze druif dikwijls gebruikt om wijnen van meer tanninerijke 
wijndruiven (Cabernet Sauvignon, Tannat, Malbec, Sangiovese) te 
verzachten (of wordt de structuur opgekrikt door houtlagering).

- John Gilman (Sep 2013): "The 1983 Trotanoy is a beautiful example of the vintage and one of the great unsung years for 
this estate in the superb decade of the 1980s. The excellent bouquet offers up a very complex and classic mélange of dark 
berries, roasted plums, cigar smoke, a touch of new leather, tobacco leaf, incipient nuttiness, coffee, a beautiful base of 
gravelly soil, fresh herbs, incipient notes of black truffles and a smoke topnote. On the palate the wine is deep, full-bodied and 
impressively complex, with a fine core of fruit, superb elegance and focus, modest tannins and lovely length and grip on the 
perfectly balanced, creamy and light on its feet finish. A beautiful bottle of Trotanoy, the 1983 is now just arriving its apogee 
of peak drinkability and should cruise along at this fine level for another two or three decades - and may be even more 
enjoyable with another five or six years of the tannins melting further into the background. Drink between 2013-2035.  92+ 
points "

- Vivino (Sep 2015): "A nose with LOTS to discover. Marzipan, tobacco, vanilla, herbs, apricots, wood, smoke and what 
not.... On the palate refinement. nicely built down tannins, round taste experience, no rough edges whatsoever, this is so 
ready for consumption. Close to perfection. Wow....  4.5 points (on 5) "

- Cellar Tracker (Apr 2016): "Absolute perfection. Used Coravin directly into glass. Stunning bouquet jumped out of the 
glass immediately. Perfectly aged Bordeaux, leather, pencil lead, strong black currants on the nose. Also some sweetness, 
mocha. Balanced taste, and a continued sweet finish. 96 points"

- Vivino (Jan 2018): "Exquisitely balanced and subtle wine, one of the best I had so far, fully matured and at its prime. A 
palate with amazing balance of sugar, tannins, salinity and acid, a great foundation for a nose of juicy tropical fruits, 
mangosteen and tobacco flowers - warm and fresh. A touch of black olive remaining, contributing to a long minty finish, with 
ripe blackberries , some leather, basil. Enjoy on its own or with mild cheese. 5 points (on 5) "

- Cellar Tracker (Mei 2018): "Just stunning...  Nose is the essence of sex in a glass....bitter chocolate, truffle, red flowers, 
earth, leather, cedar and minerals.  Palate is pure cashmere...so silky. pure red and black fruits, asian 5 spice, chocolate, 
truffle, earth, moss, leather and cedar. Finish is never ending.....so layered. 97 points"

(het gemiddelde van +/- 35 wijncritici - die in de meeste gevallen natuurlijk niet allemaal een 
score gegeven hebben aan deze specifieke wijn)
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OP ZIJN BEST

90 - Ready to Drink
94
91
92
# 6
op hoogtepunt tot 2035
excellent

SERVEREN BIJ

PS: Bij levering van de wijnen voegen we steeds een aantal van bovenstaande heerlijke recepten toe. Een topwijn met een 
heerlijk bijpassend gerecht combineren verhoogt immers het genot van wijn: 1 + 1 is dan niet 2 maar 3.

Om zo'n mooie klassewijn (die tegelijk complexere en delicatere aroma's heeft dan een 
jongere wijn) te combineren met een gerecht is het aangewezen om een recept te kiezen op 
basis van zeer goede producten, maar zonder al te krachtige, zoute of gekruide smaken. 
Vermijd ook te "groene" groenten en te veel look waarvan de plantaardige smaak moeilijk 
combineert met een grote wijn. Een paar mooie gerechten die voldoende ruimte laten voor 
deze klassewijn en gelijktijdig een perfecte combinatie creëren zijn: 
- Risotto met zwarte truffel of met eekhoorntjesbrood
- Ravioli met eekhoorntjesbrood en foie gras
- Een mooi stuk gevogelte (bijv Bresse kip) met eekhoorntjesbrood en truffel 
- Kalfsvlees met een vulling van truffel
- Kalfskarbonade met champignonsaus 
- Vederwild met een uitgesproken smaak (patrijs, fazant, houtsnip, parelhoen, kwartel of 
duif) (a) bereid met truffel of (b) gevuld met foie gras en truffel of (c) gevuld met 
champignons en porto of (d) gegrild met rode wijnsaus 
- Lamsvlees is, voor de echte purist, best te combineren met een linkeroever Bordeaux, 
maar er zijn natuurlijk vele andere mooie combinaties mogelijk. Ga, bij deze oudere wijn, 
voor gebraden (zeker niet gebarbecued) zuiglam
- Rundvlees is, voor een echte purist, best te combineren met Pinot Noir, maar er zijn 
natuurlijk vele andere combinaties mogelijk. Ga, bij deze oudere wijn, voor mooi rundvlees 
(bijv ossenhaas) bereid met (a) rode wijnsaus of (b) morieljes of (c) eekhoorntjesbrood en 
truffel of (d) foie gras (Tournedos Rossini)
- Vlezige patés zoals pâté van konijn op Normandische wijze of Pâté de Chartres 

Op zijn hoogtepunt tot 2035

Daarna zal deze klassewijn gradueel evolueren naar een oude, gerijpte Pomerol, die weliswaar zijn fruitige frisheid en veel 
van zijn tannines zal verloren hebben, maar in de plaats de tertiaire aroma's verder zal ontwikkelen (dit in tegenstelling tot de 
mindere wijnen die na hun hoogtepunt snel evolueren naar ondrinkbare wijn). Deze tertiaire aroma's in rode klassewijnen zijn 
een complex en mooi geïntegreerd samenspel van fruit aroma's (gedroogde pruim of vijg), animale aroma's (leer, natte hond, 
muskus, stal), houtige aroma's (ceder, sigarenkist, tabak, geroosterd, gerookt, mokka, cacao, chocolade), aardse aroma's 
(klei, bos, bladeren, mos, paddestoelen, truffel) en chemische aroma's (teer).  

Dit is gebaseerd op:
- Vintage Chart Parker (gemiddeld voor alle wijnen van de appellatie):  
- Gemiddelde score voor alle jaargangen van deze wijn: 
- Gemiddelde score voor deze wijn: Wijncritici
- Gemiddelde score voor deze wijn: Cellar Tracker en Vivino (aantal scores: 80 )
- Plaats in de top 25 van de beste wijnen van deze appellatie:
- Bewaarpotentieel volgens wijncritici (Gilman): 
- Bewaarcondities en kwaliteit kurk:

Deze inschatting is niet vanzelfsprekend en eenduidig. Immers:
- Een topwijn die zeer langzaam evolueert en dus slechts na vele jaren rijping op zijn hoogtepunt is, zal meestal ook jaren op 
dit niveau blijven en dan pas zeer gradueel evolueren naar een oudere wijn.    
- Deze evolutie kan in positieve én negative zin beinvloed worden door vooral bewaarcondities maar ook door kwaliteit van de 
kurk. Zie een blog met alle details op  http://vinamundi.be/blog/vulniveau-van-een-fles-wijn
- Sommige wijnliefhebbers prefereren wijnen iets jonger te drinken dan anderen die echt op zoek zijn een optimisatie van de 
zintuiglijke sensaties (zoals fluwelige textuur, diepere en complexere tertiaire aroma's, mooi versmolten smaak) van een 
optimaal gerijpte wijn 
Het beste advies is om, indien mogelijk, een aantal flessen te kopen en, rekening houdende met bovenstaande indicaties, af 
en toe een fles te openen zodat je de graduele evolutie kan volgen en evalueren (zie verderop ruimte voor je proefnotities)
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Datum
Naam
Gelegenheid

Proefnotitie

ZICHT:  

AROMA:  

SMAAK:  

BESTENDIGHEID:  

AANTAL PUNTEN OP 100:    

CONCLUSIE:                        

ZICHT:  
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SMAAK:  

BESTENDIGHEID:  

AANTAL PUNTEN OP 100:    

CONCLUSIE:                        

ZICHT:  
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SMAAK:  

BESTENDIGHEID:  

AANTAL PUNTEN OP 100:    

CONCLUSIE:                        
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