CABERNET SAUVIGNON
2017 LAS NINAS RESERVA
Type

Rode wijn

Land

Chili

Wijndomein

Vina Las Ninas

Biowijn

Nee

Druif

cabernet sauvignon

Jaar

2016

Volume

0.750

Draaistop

Nee

100% Carmenère. Zijn dieprode kleur, met violette nuances, verleent
aan deze wijn een nobel trekje. Intens aroma met hints van rijpe
aardbeien, vochtige aarde en specerijen. Fijne pepernuances
vervoegen het elegante smakenpalet, waarbij de mooi versmolten
tannines zorgen voor een zachte, ronde body met een stevige structuur
die tot lang in de finale blijft nazinderen. Een temperamentvolle wijn die
lichtjes gekoeld zelfs bij vetrijke vis kan geschonken worden. Past
uiteraard ook uitstekend bij rood vlees en allerhande mediterrane
gerechten waarin smaken als tomaten, ui, rozemarijn, tijm en knoflook
zijn verwerkt.
VINA LAS NINAS
De familie Dauré, beter gekend als eigenaar van Château de Jau, vond
haar tweede thuis in de Chileense Vallée de Colchagua, Apalta. Hier
doopten zij hun wijndomein “las Niñas” (de meisjes), verwijzend naar de
8 vrouwen achter dit wijngoed. Zij zijn niet alleen zusters, moeders en
dochters, maar ook oenologen, verkoopsdirecteurs,
marketingmanagers, … Sterke ambitieuze vrouwen die met een
gedurfde, elegante en vrouwelijke (hoe kan het anders ?) stijl een extra
dimensie toevoegen aan hun wijnen.
Het domein strekt zich uit over een gebied van 160 ha, met een terroir
die zeer eigen is aan het gebied van de Colchagua-vallei. Onder een
laag granietzand bevindt zich een bodem van harde klei die tot een
diepte gaat van 1,5 à 2 meter. De waterhuishouding wordt hiermee
perfect geregeld: de neerslag van de lentemaanden wordt opgeslagen
als in een reservoir, waardoor tijdens de droge en hete zomermaanden
voldoende voorraad aanwezig blijft in de bodem. Ook het klimaat kent
er een ideaal verloop. Tijdens de zomer kunnen de temperaturen er
overdag oplopen tot 40° C, terwijl ze ’s nachts weer afkoelen tot een
aangename, frisse 15° C. Hierdoor kunnen de druiven perfect afrijpen,
maar blijven ze tegelijk ook krokant en fris, wat zich uiteraard ook
weerspiegelt in de wijnen.

WIL JE GRAAG MEER WETEN?
Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden van de laatste nieuwtjes.

E-mailadres*

Inschrijven

PRIVACY DISCLAIMER:
Caves de France gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om contact met u op te nemen en om updates en
marketing aan te bieden. Laat ons weten op welke manieren u van ons zou willen horen:

☑ Nieuwsbrief
U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link Abonnement opzeggen te klikken in de voettekst van elke
email die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via wines@cavesdefrance.be. We zullen uw gegevens met
respect behandelen. Bezoek onze website voor meer informatie over onze privacypraktijken. Door hieronder te klikken, stemt
u ermee in dat wij uw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.
We gebruiken MailChimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie
zal worden overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Lees hier meer over de privacypraktijken van MailChimp.

