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Bordeaux Supérieur 

CHÂTEAU DE MALROMÉ 
Cuvée Henri 

  

Rødvin – fra BORDEAUX TØR HVE3 
Miljømærke  

Fadlagret 

 

Sagt & skrevet: 

• "Malromé har i de senere år 
udviklet sig til et virkeligt spændende sted, 

absolut et besøg værd, 
med en fornyet fornemmelse af energi 

og klare planer for sin vin." 
Jane Anson, 

INSIDE BORDEAUX 
 

Generøs næse 
med aroma af røde frugter, 

cassis og noter af eg 
– Merlot dominerer 

og bidrager med rundhed 
og bløde tanniner, 

friskhed og frugtighed 
– Cabernets giver god struktur 

og sikrer vinen et langt liv 

Merlot (60%), Cabernet Sauvignon (20%) & 
Cabernet Franc (20%) 
– lagret på egefade (50%) og tanke (50%) i 12 måneder 
 
Appellation: Bordeaux Supérieur 
Ejer: Group DCHL ved familen Huynh 
Ledelse: Charles Estager 
Rådgivende oenolog: Bruno Lacoste 
Miljøpolitik: Certificeret Haute Valeur Environnementale niveau 3 
(HVE3) 
Ejendom: 52 ha, hvoraf 43 ha er i produktion 
Vinmarker: 25 ha anvendes til Cuvée Henri 
Beliggenhed: I den sydlige Entre-Deux-Mers-region 
Jordbund: Ler og kalksten – med grusbanker af kvarts og groft 
sand 
Plantetæthed: 3.000-6.200 vinstokke pr. ha, parcelbetinget 
Vinstokkenes gennemsnitsalder: 40 år 
Markarbejde: Afknopning og udtynding af blade 
Høstmetode: Blid maskinel høst med sortering på godset, 
vibrerende tragt, tyngdekraft ... 
Vinifikation: Traditionel med gæring på temperaturregulerede 
rustfri ståltanke i 3 uger 
Lagring: 12 måneder, 50% på egefade og 50% på rustfri ståltanke 
Udbytte: 50 hl/ha, vinen aftappes på godset 
 
 
 

✓ Velegnet til charcuteri, lyst og rødt kød 
samt fuglevildt, æg og milde oste 

✓ Bedst fra 2 år 
til mindst 8 år efter høst 

✓ Nydes ved 16-18 ºC 
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Vinmarkerne til Château de Malromé er blevet dyrket i mindst fem 
århundreder og er nogle af de ældste Bordeaux-vinmarker, der 
fortsat er i drift. Godsets historie rummer ministre til Napoleon III 
og den velkendte maler Henri de Toulouse-Lautrec, der levede og 
arbejde her – slottet tilhørte hans moder. Toulouse-Lautrec døde 
her i 1901 og er begravet i den nærliggende landsby Verdelais. 
 
Château de Malromé blev i 2013 erhvervet af den fransk-asiatisk 
gruppe DCHL, der er hjemmehørende i Malaysia – men den 
daglige ledelse er lagt i hænderne på den franske vinmager 
Charles Estager. Manden bag DCHL, Kim Valéry Huynh, og 
specielt hans døtre Mélanie (designer i Paris) og Amélie (ansvarlig 
for salg af franske luksusprodukter i Asien) arbejder med store 
planer for godset – omfattende renoveringer af vineri og bygninger 
har fundet sted, og på baggrund af klimaforandringerne eksperi-
menteres der med nye druesorter. 
Ud over et museum for Toulouse-Lautrec byder godset i dag blandt 
andre nyskabelser på moderne kunst og en restaurant. 
 
Cuvée Henri – efter Henri de Toulouse-Lautrec – er en eksklu-
sivitet produceret for vinhuset Jean-Baptiste Audy i Libourne. 
Godset har opnået den højeste, franske miljøcertificering Haute 
Valeur Environnementale niveau 3 og er under omlægning til 
økologisk vinbrug. 
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