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Pauillac 

Grand Cru Classé en 1855 
CHÂTEAU PÉDESCLAUX 

  

Rødvin – fra BORDEAUX TØR Under omlægning 
til økologisk vinavl 

 
Fadlagret 

 

Sagt & skrevet: 

• "Det mest undervurderede 
vinslot i Bordeaux i dag!" 
WASHINGTON POST 

• "Lorenzetti og hans team 
er klart besluttede på opgaven 

– og de er kommet rigtig godt fra start!" 
Stephen Brooks, 

THE COMPLETE BORDEAUX 

• "Bør nu bestemt følges 
– a rising star!" 
Jane Anson, 

THE WINE OPUS 
 

 
 
 

Kompleksitet, dybde, 
vellystighed, friskhed, spænding 

Cabernet Sauvignon (52%), Merlot (42%) &  
Petit Verdot (6%) 
– lagret på egefade (60% nye og 40% et-års) 
 
Appellation: Pauillac 
Klassifikation: Grand Cru Classé en 1855 
Ejer: Jacky og Françoise Lorenzetti 
Ledelse: Emmanuel Cruse, Vincent Bache-Gabrielsen og Manon 
Lorenzetti 
Rådgivende oenolog: Éric Boissenot 
Miljøpolitik: Omlægning til økologisk vinavl – certificering 2022 
Ejendom: 49 ha 
Vinmarker: Godt 43 ha i produktion 
Beliggenhed: I hjertet af Pauillac 
Jordbund: Garonne-grus på en undergrund af kalksten 
Plantetæthed: 10.000 vinstokke pr. ha 
Vinstokkenes gennemsnitsalder: 35 år 
Markarbejde: Fjernelse af knopskud, fjernelse af blade, grøn høst 
Høstmetode: Manuel, parcelvis, sortering af klaser og dernæst 
druer 
Vinifikation: Tyngdekraften hjælper de intakte druer på tank til 
koldmaceration og gæring, macerationen er 8 uger lang, men 
skånsom – ultramoderne udstyr 
Lagring: 14 måneder på egefade, 60% nye og 40% et-års-fade 
Produktion: Omkring 100.000 flasker årligt, slotsaftappet 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Perfekt ledsager til lam, 
rødt oksekød, stort og småt vildt 

og eksotiske retter 
 

– prøv den til lammekølle på grill, 
coq au vin, vildsvinekoteletter, 

oksehøjreb, chateaubriand, 
harefilet og brieost 

✓ Bedst fra 5-8 år 
til mindst 25 år efter høst 

✓ Nydes ved 16-18 °C 
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Pierre-Urbain Pédesclaux etablerede denne ejendom i 1810. Den 
blev klassificeret som femte grand cru i 1855 og var dengang kendt 
i hele Bordeaux-regionen. Men godset tilbragte det meste af det 
20. århundrede i fuldstændig anonymitet.  
 
Det var først i 2009, hvor ejendommen blev købt af Jacky 
Lorenzetti – grundlægger af et stort franske ejendomsselskab og 
ejer af Chateau Lilian Ladouys i Saint-Estèphe og 50% af Château 
d’Issan i Margaux – at Pédesclaux' prestigefyldte historie blev 
genoplivet. Lorenzetti udvidede besiddelserne ved at købe 12 
eksklusive hektar vinstokke ved siden af parceller, der ejes af 
Château Lafite Rothschild og Château Mouton Rothschild. I alt 
dækker vingården nu et areal på 49 hektar. Millioner blev brugt på 
nyt vineri af den anerkendte arkitekt Jean-Michel Wilmotte. 
Samtidig blev den begavede Emmanuel Cruse fra d'Issan, tredje 
grand cru i Margaux, hyret som direktør og vinmager. 
 
Fra biodynamiske eksperimenter i vinmarken til det svimlende nye, 
tyngdekraftsbaserede vineri – ambitionerne er enorme på 
Pedesclaux! 
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