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Chili - Maipo Andes Valley

PROEFNOTITIE 

PRODUCENT 

DRUIVENSOORTEN

Matetic

Cabernet Sauvignon, Carménère, Syrah

SLUITING 

CATEGORIE

ALCOHOLPERCENTAGE

SMAAKPROFIEL

Kurk

Rood

13%

Gebalanceerd, rood fruit, groene kruiden 

WIJN&SPIJS

ACHTERGROND INFO

Rood vlees, gerechten met peperige sauzen, stoofschotels en stevige kazen

Haras de Pirque is eigendom van de befaamde Italiaanse wijnfamilie Antinori en ligt 30 km ten zuiden van Santiago
in een van de meest prestigieuze gebieden van de Maipo-vallei. Het is gelegen aan de voet van de Cordillera de Los
Andes, bekend vanwege zijn unieke geografische en klimatologische omstandigheden. 

De naam ‘Haras de Pirque’ is een eerbetoon aan de oudste volbloedpaardenfokkerij in het land. Opgericht in 1892
op slechts een steenworp afstand van de wijnmakerij. Om dit eerbetoon kracht bij te zetten, is de wijnkelder
ontworpen in de vorm van een hoefijzer. De kelder, gelegen op de heuvel, is ontworpen om het element
zwaartekracht in alle fasen van de wijnproductie te integreren. Hierdoor wordt het gebruik van apparatuur beperkt
en een hogere mate van energiebesparing en kwaliteit gegarandeerd. 
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Dieprode kleur in het glas, met
kenmerkende aroma’s van de Maipo vallei:
munt en groene kruiden. Deze frisse
aroma’s worden aangevuld door geuren van
tabak, rood fruit en kers. De wijn is stevig,
zacht, gebalanceerd en heeft een lange en
sappige afdronk. 

VINIFICATIE Na de handmatige oogst worden de druiven in kleine groepen
gefermenteerd, om zo zachte en elegante tannines in de wijn te
creëren. De malolactische gisting vindt plaats in eikenhouten
vaten, waarna de wijn nog 6-8 maanden rijpt in Franse
eikenhouten vaten.

BEWAARPOTENTIE Tot 5 jaar na oogstjaar


