CENTRAL VALLEY – CHILI
YELLOW BIPLANO (gele 2dekker)
In het midden van de 16de eeuw waren het de Spaanse conquistadores die de wijnstok (Vitis
Vinifera) naar Chili brachten. Het zijn echter de Fransen geweest die de Chilenen hebben
geleerd wijn te maken. Het grote voordeel van de geïsoleerde ligging van Chili is dat er
nauwelijks plantenziekten voorkomen, zo is het land vrij van de gevreesde Phylloxera
(druifluis) en om dat zo te houden hanteert het land zeer strenge invoer beperkingen en strikte
quarantaine regels. Bovendien zorgt het droge en winderige klimaat er voor dat schimmels en
parasieten weinig kans krijgen. In Chili is spuiten met bestrijdingsmiddelen in veel mindere
mate nodig dan elders in de wereld. Pierre Degroote, de beroemde wijnmaker die ook bekend
staat om de uitstekende wijnen die hij reeds met veel succes in Frankrijk produceert, is ook als
conquistador ook een project in Chili gestart. De wijngaard Sol de Fuego ligt 400 km van
Santiago vandaan. Het regent er eens in de 10 jaar en de zon schijnt 350 dagen per jaar. In de
zomer is het ’s-nachts 10°C boven nul en overdag 35-40°C boven nul. Het klimaat is zonder
twijfel het beste om hoge kwaliteitswijnen te maken. De druiven worden handmatig geoogst.
Ieder jaar gaat Pierre Degroote naar deze plek om het proces van oogsten te checken voordat
de wijnproductie mag starten. Daarna wordt de wijn naar Carcassone verscheept. Het
buitengewone klimaat van dit gebied geeft fruitige wijnen met een goede structuur, zeer
delicaat en complex zowel voor de rode als voor de witte wijnen.
CARMENÈRE – ROOD – SCHROEFDOP
Art.nr. 9400
Intense wijn met diepte en concentratie en zijde zachte tannines. In de smaak duidelijke tonen
van zwarte bessen. In deze wijn proeft men het zonnige Chili. Een heerlijke wijn bij stevig
rood vlees, wild of bij Aziatische gerechten.
CHARDONNAY – WIT – SCHROEFDOP
Art.nr. 9018
De druiven worden geoogst wanneer ze volledig zijn gerijpt. De lage opbrengst per hectare
geven de juiste smaak tonen weer van de Chardonnay druif. De wijn is elegant met aroma’s
van meloen en vanille met in de afdronk tonen van abrikozen en een lichte touch van eiken.

