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In Bordeaux, gelegen aan de rechteroever van de Dordogne, ligt het wijngebied Saint-

Émilion. De streek heeft een bijzonder goede reputatie. Dat is te danken aan de uitstekende 

rode wijnen die er geproduceerd worden, de wijnen die hier vandaan komen behoren tot de 

absolute top van wijnen uit Bordeaux. 

 

Saint-Émilion is de eerste wijnstreek die op de werelderfgoedlijst van UNESCO opgenomen 

is als ‘cultureel landschap’. Het gebied heeft een gematigd oceaanklimaat en de bodems 

bestaan uit kalk, leemachtige klei, zand en wat ‘aanslibgrond’ van kiezels. Voorbeelden van 

beroemde châteaus in de streek zijn Cheval Blanc en Château Canon; wijnhuizen die beide 

zeer mooie volle, rijke wijnen met een soepel karakter produceren. Maar er is meer, dat zal 

vanavond blijken!!!! 

 

“De” Saint-Emilion wijn bestaat niet! 

De meeste wijnbouwers in Saint-Emilion zijn nog steeds familiebedrijven van ongeveer 7 

hectaren groot. Er zijn negen gemeenten die de naam Saint-Emilion mogen dragen:  

 

Saint-Emilion (2,290 hectaren); 

Saint-Christophe des Bardes (545 hectaren); 

Saint-Etienne de Lisse (525 hectaren); 

Saint-Hippolyte (290 hectaren); 

Saint-Laurent des Combes (235 hectaren); 

Saint-Pey d'Armens (290 hectaren); 

Saint-Sulpice de Faleyrens (595 hectaren); 

Vignonet (275 hectaren); 

Een deel van de gemeente Libourne (160 hectaren) 

De negen gemeenten produceren een grote waaier aan wijnen met elk een eigen 

persoonlijkheid wat het moeilijk maakt om over een Saint-Emilionwijn te spreken. De jonge 

wijnen hebben aroma's van braambessen, jeneverbessen en framboos. De oudere wijnen 

https://www.wijnbeurs.be/shop_content.php?coID=9320


hebben een boeket van hertenvlees en leer met een krachtige structuur. De grote 

verscheidenheid aan terroirs levert diverse smaken op.  

Saint-Emilion heeft vier grote terroirs: 

*Kalksteenplateau: is grotensdeels gelegen rond de stad van Saint-Emilion en voor een deel in 

de gemeenten Saint-Christophe des Bardes, St-Hippolyte en Saint-Etienne de Lisse. 

* Klei-kalksteenhellingen: deze omringen het kalksteenplateau. 

* Kiezel klei-grintterras: komt voor in het noordwesten, tot de gemeenten Pomerol en 

Libourne uit. 

* Zand-gravelvlakte: Het zuidelijke deel van de benaming tot de vallei Dordogne. 

 

In Saint-Émilion zijn Merlot en Cabernet Franc de dominerende druiven. De beste Saint-

Émilion wijnen kunnen lang bewaard worden en doen qua complexiteit niet onder voor 

mening wijn uit de Haut-Médoc. In Saint-Émilion wordt onderscheid gemaakt tussen AOC 

Saint-Émilion en AOC Saint-Émilion Grand Cru. Een wijn uit de AOC Saint-Émilion heeft 

vaak een zeer donker rode kleur die met de jaren een granaatrode glans krijgt. De neus is zeer 

complex met rijpe rode en zwarte vruchten, tonen van leer, milde specerijen en gerookt hout. 

Naarmate de wijn ouder wordt, ontstaan er meer aroma’s van hout, wild en humus. In de 

mond wordt de wijnsteeds ronder, voller en goed gestructureerd met fluwelige tannines en een 

finale vol fruit, kruidige en rokerige aroma’s. 

  

 

 

Saint-Émilion Grand Cru 

Om de vermelding AOC Saint-Émilion Grand Cru te verdienen moeten een wijn aan veel 

criteria voldoen. De appellation kent 2 Premier Grand Cru Classés ‘A’ en 11 Premier Grand 

Cru Classés ‘B’. Deze wijnen hebben een dikke paarse kleur en geconcentreerde geurige en 

complexe aroma’s met bloemen, pruimen, specerijen, vanille, geroosterde amandelen en rijpe 

zwarte vruchten. In de mond zijn de wijnen vaak breed, vlezig, mooi stevig met een fijne en 

strakke structuur, goede tannines en een frisse, geurige en lange finale. 

 

Erkenningen van de classificaties worden uitgereikt door het wijngenootschap “Jurade de 

Saint Emilion; 

Even wat uitleg over deze wijnbroederschap alwaar ik zelf ook deel van uitmaak sinds 1995 

https://www.wijnbeurs.be/shop_content.php?coID=9312
https://www.wijnbeurs.be/Cabernet-Franc:_:9370.html


 
In Saint-Émilion, is de politieke macht vooral gekenmerkt door de oprichting van de Jurade in 

1199 door Jean Sans-Terre “Jan zonder Land”. 

  

Jurade bestond uit notabelen en lokale magistraten geïnvesteerd in de economische markt, 

politieke en gerechtelijke en het uitoefenen van gezag over de Verenigde grondgebied van de 

rechtbank tot aan de Revolutie. 

  

In ruil voor deze vrijheid, was de Engels kroon in staat om te genieten van het "voorrecht van 

de wijnen van Saint-Emilion." Deze voormalige gemeenteraad opnieuw opgezet in 1948 door 

een aantal telers, verwant aan een broederschap, waarvan de belangrijkste taken zijn de 

genoemde wijnen wereldwijd te bevorderen en hun kwaliteit te garanderen. 

  

Zo, twee keer per jaar, wisselen de leden van de Jurade hun oude traditionele rode jurk in: 

voor het Lente Festival in juni en de druivenoogst die traditioneel op de derde zondag van 

september wordt gehouden. Ter gelegenheid van deze ceremonies, introduceren zij de nieuwe 

JURATS. 

 

 

 

 

En nu over de wijn  

 

Troplong Mondot kijkt uit over Saint Emilion en is er met zijn 33 hectare één van de 

grootste Châteaux. De wijngaard is beplant met 90% Merlot, 8% Cabernet Sauvignon en 2% 

Cabernet Franc. Het terroir van Ch. Troplong Mondot ligt boven op het hoogste punt van de 

Côte Pavie, in Saint Laurent de Combes, waar de grootste wijnen van Saint Emilion worden 

gemaakt. 

In plaats van de gebruikelijke argilo-calcaire bezit het terroir van Troplong Mondot ook silex 

en kalk. Chemische onkruidverdelgers, meststoffen of insecticides worden er geweerd. In 

1989 realiseerde eigenares Christine Valette een kwaliteitssprong naar krachtige, bijzonder 

intense en gestructureerde wijnen (sommigen noemen dit "blockbusters") en zou sindsdien 



niet meer omkijken. Vanaf 2006 werd Troplong Mondot dan ook vereerd met de titel van 

Premier Grand Cru Classé. De invloed van consulent Michel Rolland is hier niet gering. 

 

Michel Rolland zijn visie in een notendop: 

Als er één stijl is waartoe ik heb bijgedragen, dan is het deze: wijn van rijpe druiven. En daar 

ben ik trots op. Want de beste wijn komt van rijpe druiven. Vroeger kende men dat niet, er 

waren geen hulpmiddelen om rijpheid te bekomen, noch om ze te meten. Men oogstte op goed 

geluk af. Maar welke wijnjaren waren de grootste in Bordeaux vòòr 1970, vòòr mijn tijd? 

1928, 1929, 1945, 1947, 1959 en 1961. Zes grote wijnjaren in zeventig jaar! Een oenoloog 

die vijfendertig jaar actief is, maakt dus met wat geluk drie goede wijnjaren mee! Dat is geen 

opwindend vooruitzicht. Maar wat hadden deze zes wijnjaren gemeen? Het waren warme 

jaren, met een kleine oogst, en met rijpe druiven. De conclusie lag dus voor de hand: als we 

erin zouden slagen om het aantal druiven per wijnstok te beperken in plaats van te 

aanvaarden wat de natuur ons geeft, en als we zelfs met minder zon de druiven toch optimaal 

rijp zouden krijgen, welnu, dan zouden we betere wijnen maken. En dat is exact wat er is 

gebeurd. Kent u vandaag iemand in de wijnwereld die niet over rijpheid spreekt? Natuurlijk 

niet, omdat iedereen er vandaag van overtuigd is dat je met rijpe druiven betere wijn maakt. 

Maar rijpheid is geen exacte wetenschap. We hebben nog altijd geen middel om met precisie 

te zeggen: deze druif is optimaal rijp. Soms pluk je ze als ze net niet rijp is, soms als ze net 

iets te rijp is. Iedereen zou natuurlijk het liefst alleen druiven plukken die optimaal rijp zijn, 

maar in de praktijk blijkt dat niet mogelijk. En dan heb je twee categorieën van oenologen: zij 

die schrik hebben van over rijpheid en liever het risico lopen te vroeg te plukken, of zij die 

schrik hebben van onrijpheid en liever wat te laat plukken. Welnu, ik behoor tot de laatste 

categorie. Ik houd niet van onrijpe, vegetale aroma's. Ik heb nooit graag spinazie gegeten. 

Een ander verwijt dat men mij maakt, is de houtinvloed in mijn wijnen.  Toen ik in dit vak 

begon, in de jaren zeventig, hadden de domeinen vaak oude en slecht onderhouden vaten. 

Hun wijnen smaakten toen inderdaad niet naar nieuw eikenhout, maar wel naar een hele 

hoop onzuiverheden. Precies die jaren zeventig zijn het slechtste decennium dat Bordeaux 

ooit gekend heeft. In de jaren tachtig, toen het economisch beter ging, konden de domeinen 

zich nieuwe vaten veroorloven. Met als gevolg dat de wijnen verbeterden. Tegelijk begon in 

die jaren ook de mediatisering van de wijn. En de journalisten willen verslag uitbrengen over 



de recentste jaargangen, ze proeven dus jonge wijn. Maar in wijn die pas op nieuw eikenhout 

heeft gelegen, proef je inderdaad het hout. Geef ze echter tijd, en de houtinvloed zal volledig 

versmelten. Proef de wijnen van de jaren tachtig, zelfs van 1990 en 1995. Smaken die naar 

hout? Helemaal niet. Je moet weten wat je wil: je kan niet tegelijk de positieve effecten van 

eikenhout hebben, en een wijn die in zijn jeugd niet naar hout smaakt. Let op, ik streef ook 

naar een dosering tussen nieuwe en reeds gebruikte vaten, omdat het voor sommige wijnen in 

sommige jaren onverstandig is om ze geheel op nieuw eikenhout te lageren. Maar ik ben er 

wel van overtuigd dat de echt grote wijnen niet zonder een verblijf op nieuwe eik kunnen. Het 

maakt hen dieper en complexer, en het geeft hen kracht en structuur om de tijd te trotseren. 

Voorlopig kunnen we dat niet met een ander middel bereiken. 

 

In de negentiende eeuw behoorde het kasteel van dit domein toe aan Gerus Troplong. Zijn 

zoon verkocht het domein in 1921 aan de Belg Georges Thienpont. Deze wijnhandelaar bezat 

meerdere Châteaus in Bordeaux, waarvan hij Château Troplong Mondot in bezit had ‘puur 

voor zijn plezier’. In de jaren ’30 van de twintigste eeuw moest Thienpont vanwege de 

economische crisis Château Troplong Mondot verkopen.

 

 

 

Alexandre Valette, een wijnhandelaar uit Parijs, kocht het oude wijngoed van Mondot. Het 

bestond sinds de XVIIIde Eeuw en was genoemd naar de XIXde Eeuwse eigenaar Raymond 

Troplong. In die tijd werd het aanzien als de tweede beste wijn van Saint Emilion. Nadien zou 

hij ook nog Pavie verwerven. Zijn achterkleindochter Christine volgde op in 1980 en werd 

tien jaar later vervoegd door haar echtgenoot Xavier Pariente. Samen zouden zij de wijngaard, 

kelders en Château verbeteren en mooi maken. Onder de bezielende leiding van Christine, de 



vierde generatie Valette, werd in 2006 de Premier Grand Cru Classé status verkregen In 2014 

overleed deze klasse dame véél te vroeg. 

 

Les Belles Perdrix de Troplong Mondot (zo wordt het statige huis en de horeca uitbating 

genoemd) wordt omgeven door de wijngaarden van de wijnmakerij Chateau Troplong 

Mondot op de Butte de Mondot, ten noordoosten van Saint-Emilion. 

 

Vorr diegene die eens decadent willen doen, een leuk adresje, dat wel!!! 

Elke kamer met geluidsisolatie is klassiek ingericht en uitgerust met een flatscreen-tv met 

satellietkanalen en een dvd-speler. Alle kamers zijn uitgerust met een eigen badkamer met 

luxe toiletartikelen. Alle kamers bieden gratis WiFi. 

In het 1-Michelin-sterrenrestaurant creëert de chef-kok een gastronomische keuken die 

streekwijnen en hun terroir etaleert, met verse producten uit de regio. 

De accommodatie biedt gratis privéparkeergelegenheid. Les Belles Perdrix de Troplong 

Mondot ligt op 3 minuten van treinstation Saint-Emilion, op 12 km van Libourne en op 55 km 

van Bordeaux.  

Deze accommodatie heeft ook een van de best beoordeelde locaties in Saint-Émilion! Gasten 

geven het een hogere score dan aan andere accommodaties in de buurt. 

Stellen kunnen met name de locatie waarderen. Daarom geven ze de omgeving na hun verblijf 

een 9,7 op een schaal van 1 tot 10.  

 

Laatste krantenknipsel van 28 juli 2017: 



Het bekende Château Troplong Mondot  in Saint-Emilion (premier grand cru classé B) is niet 

langer in familiebezit maar verkocht aan een Frans verzekeringsbedrijf SCOR. De laatste 

eigenaren de familie Pariente gelieerd aan de bekende wijnfamilie Valette kocht het domein in 

de 1981 en begon een uitgebreid renovatieprogramma. In 2010 opende op het bedrijf een 

gastenverblijf en twee jaar later een restaurant (Les Belles Perdrix de Troplong Mondot)  dat 

vorig jaar een ster van Michelin kreeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vul zelf je eigen appreciaties en bevindingen achter deze millésime in: 

 

1981 CHATEAU TROPLONG- MONDOT -  GRAND CRU CLASSE DE SAINT EMILION 

aan 75,00- 130,00 

http://www.chateau-troplong-mondot.com/


 

2006 CHATEAU TROPLONG- MONDOT - GRAND CRU CLASSE DE SAINT EMILION 

aan 95,00 

 

 

- 2011 CHATEAU TROPLONG- MONDOT - 1ER GRAND CRU CLASSE B DE SAINT 

EMILION aan 101,00 

 



 

- 2013 CHATEAU TROPLONG- MONDOT - 1ER GRAND CRU CLASSE B DE SAINT 

EMILION aan 95,00 

 

 

- 2014 CHATEAU TROPLONG- MONDOT - 1ER GRAND CRU CLASSE B DE SAINT 

EMILION aan 118,00 

 



 

Heel veel proefgenot, met deze topper uit Saint Emilion 

Paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


