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Chili - Maipo Andes Valley

PROEFNOTITIE 

PRODUCENT 

DRUIVENSOORTEN

Haras de Pirque

81% Cabernet Sauvignon, 19% Carménère

SLUITING 

CATEGORIE

ALCOHOLPERCENTAGE

SMAAKPROFIEL

Kurk

Rood

14.5%

Zacht en elegant, zwart fruit, kruidig

WIJN&SPIJS

ACHTERGROND INFO

Chocolade cakes, brownies, rood fruit desserts.

Albis is de “Iconico” wjin van Haras de Pirque. Alleen in de beste vintagejaren wordt de wijn geproduceerd, in
maximaal 10.000 – 20.000 flessen per oogstjaar. Albis was de reden voor Antinori om te starten in Chili, vanwege
de uitmuntende kwaliteit van de wijn in het Zuid-Amerikaanse land. “Albis” is een eerbetoon aan de oudste
dochter van de familie Antinori; Albiera. Het betekent “the light of the new day”, de vereniging van de Nieuwe
Wereld en Oude Wereld in één wijn, met als doel een iconische wijn te creëren. Ook het etiket bevat veel
symboliek; de cirkels staat voor twee werelden die samen blenden in één fles. Een blend tussen Chili een Italië, een
blend van verschillende families met één gedeelde passie: het produceren van fantastische wijnen. 
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Een dieprode wijn met in de neus tonen van
munt, donkere chocolade en tabak, welke
worden aangevuld met typische aroma's
van de Maipo Andes-vallei: kruiden en
grafiet. De smaak is zacht, elegant en
geconcentreerd, waarin aardse tonen en
zwart fruit naar voren komen. Een lange,
kruidige afdronk vol donker fruit.

VINIFICATIE De Albis wordt geproduceerd van wijnstokken die voor het
eerst werden geplant in 1992. De druiven worden continue
geobserveerd en geselecteerd op de rijpheid van het fruit, om
zo alleen de beste kwaliteit druiven te verkrijgen. Na de
handmatige oogst volgt een koude maceratie van 5 dagen,
waarna de Cabernet Sauvignon en Carménère afzonderlijk “sur
lie” worden gefermenteerd in Franse eikenhouten vaten voor
maar liefst 20 dagen. Vervolgens worden de Cabernet
Sauvignon en Carménère met elkaar geblend en rijpt de wijn
circa 18 maanden op Franse eikenhouten vaten (225 liter). 

BEWAARPOTENTIE Tot 10 jaar na oogstjaar


