
Sauvignon Blanc Reserva Chili
 

Producent | Matetic Wine Group

Wijnmaker | Julio Bastias - Rudolf Nipius 

Herkomst | San Antonio Valley, Chili 

Druivenras  | Sauvignon blanc 

Wijngaard specificaties       | De San Antonio vallei ligt op 13 km van de  Pacific Ocean. De 

  koele ochtenden en een zachte middagbries garanderen  

  een langzame en gelijkmatige rijping van de druiven. De  

  wijngaarden worden bewerkt volgens de methode van de  

  biologisch-dynamische landbouw. Met groot respect voor  

  het leven op aarde en het verbod op het gebruik van kunst- 

  mest en chemische bestrijdingsmiddelen. Hiermee wordt  

  gestreefd naar de balans en een hechte verbinding tussen  

  aarde, klimaat, plant, dier en mens. De bodemsamenstelling

  van natuurlijke compost en graniet, garandeert een goede

   beluchting en belichting met als doel de ideale rijpheid en  

  de voor het ras karakteristieke aromatische componenten te

  stimuleren. Hierdoor krijgt de wijn een uniek “gevoel” van  

  oorsprong en plaats en worden ziektes voor de plant verme- 

  den. Op deze manier wordt ook het natuurlijke en gezonde  

  evenwicht van de wijngaard behouden voor toekomstige  

  generaties. 

Wijnbereiding | De trossen zijn in de 2e en 3e week van maart, ’s ochtends  

  handmatig geoogst en in kratten van 25 kg naar het wijn-

  bedrijf gebracht. De druiven worden ontsteeld en naar de  

  pers vervoerd. Daar weken de schillen gedurende 12 uur 

  onder gecontroleerde temperatuur van 7-8°C. Na het persen  

  wordt het sap geclarifieerd. Vervolgens vindt de vergisting  

  van de most plaats in rvs tanks op 13°C gedurende 20-22 da-

  gen. Na de vergisting ligt de wijn nog 5 maanden op haar  

  gistbezinksel. Hierdoor wint de wijn aan concentratie, com-

  plexiteit en expressieve aroma’s. Voor afvulling op fles wordt  

  de wijn licht gefiltreerd.

Proefnotities  | Kleur  transparant, lichtgeel

Geur  kruidige grassige citrus aroma’s van limoen, grapefruit, 

passievruchten en mandarijnen

Smaak  fris citrusfruit, geconcentreerd, sappig en limoenzuur 

gevolgd door een persistente afdronk

Serveeradvies  | Gekoeld als aperitief of bij vissalades, kruidige gerechten,

  sushi en de Oriëntaalse keuken


