
Syrah Reserva Chili 

Producent | Matetic Wine Group

Wijnmaker | Julio Bastias - Rudolf Nipius 

Herkomst | San Antonio Valley, Chili 

Druivenras  | Syrah 

Wijngaard specificaties       | De San Antonio vallei wijngaard ligt op 13 km van de Stille 

  Oceaan. De  koele ochtenden en een zachte middagbries  

  garanderen een langzame en gelijkmatige rijping van de  

  druiven. De wijngaarden worden bewerkt volgens de begin-

  selen van de biologisch- dynamische landbouw. Met groot  

  respect voor het leven op aarde en het verbod op het 

  gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen.  

  Hiermee wordt gestreefd naar de balans en een hechte  

  verbinding tussen aarde, klimaat, planten, dieren en mensen.  

  De stokken staan aangeplant op hellingen met de juiste 

  invalshoek van de zon en een arme bodem van graniet,  

  kwarts en klei met een goede drainage. De aan de omgeving

  aangepaste klonen produceren aromatische druiven, 

  geconcentreerd en met fluwelen tannines. De natuurlijke  

  bewerking van de wijngaard geeft een gezonde balans tus-

  sen het productievolume en kleur, aroma en smaak. Hierdoor  

  krijgt de wijn een uniek gevoel van oorsprong en plaats en  

  worden ziektes voor de plant vermeden. Op deze manier  

  wordt ook het natuurlijke en gezonde evenwicht van de   

  wijngaard behouden voor toekomsige generaties.

Wijnbereiding | De druiven worden handmatig geoogst in de laatste week  

  van april. Een deel van de druiven wordt ontsteeld en een  

  ander deel niet, dit om het volume en de complexiteit te  

  bevorderen. De druiven hebben een gekoelde inweking op  

  een open rvs-tank voor de wilde vergisting plaatsvindt op  

  gecontroleerde temperatuur. Door de wijn over te pompen  

  van beneden naar boven wordt de wijn meer belucht. Na  

  vergisting wordt de wijn overgebracht naar Frans eiken vaten  

  voor de malolactische vergisting en een totale rijping van 14  

  maanden.

Proefnotities  | Kleur  levendig diep paars/rood

Geur  gul en intens aroma van donkerrood fruit, viooltjes, 

peper, chocola en specerijen

Smaak  vol fruit, verse kruiden, exotisch, venkel, mint, persis-

tente afdronk met licht bitter en lime.

Serveeradvies  | Licht gekoeld sereven (16°C) met bijvoorbeeld rood vlees,  

  gevogelte, gerijpte kazen


