SANTA RITA

Wijnhandel | Wijnkoperij | Distributeur Moldavische wijnen

De Santa Rita Winery werd in 1880 opgericht door Domingo
Fernandez. Vanaf het einde van de negentiende eeuw tot
midden jaren 1970, ontwikkelde de wijnmakerij zich onder
de eigendom van de familie Garcia Huidobro.
In 1980, verwierf de Claro-groep en Owens Illinois company
- de belangrijkste producent van glazen verpakkingen in de
wereld - Santa Rita Winery. Samen met dit, werden er grote
technologische vooruitgang en wijnbouw technieken
ingevoerd voor de productie van wijn. Tegelijkertijd werden
er in het commerciële gebied, de 120 lijn gelanceerd in
1982, en in 1985-1986, Santa Rita wijnen wijnmakerij
begon aanzienlijke penetratie in de wereldmarkt. In 1988,
de Claro groep nam de totale controle van de wijnmakerij.
Het jaar daarvoor, had Santa Rita het merk Carmen, van
groot prestige in de lokale markt verworven. Aan het einde
van de jaren '80 en het begin van de jaren '90 begon er een
periode van grote expansie voor de wijnmakerij,
ondersteund door de sterke impuls in de export en de
uitstekende reputatie van de wijnen.
Met de overname afgerond werd er gestart met het planten van meer dan 1.000 hectare in de belangrijkste
Chileense wijn producerende valleien: Maipo, Rapel, Lontue, Casablanca en Apalta.

Aanpanten van meer dan 1000 hectare in de belangrijkste valeien.
Santa Rita en haar dochterondernemingen hebben op dit moment in meer dan 75 landen hun producten, altijd
gericht op de premie en superfijne segment. Alle bovenstaande vormen de basis die het toestaat dat Santa Rita
Winery zich kan plaatsen in een bevoorrechte positie als producent en de grootste exporteur van de premie kwaliteit
en uitstekende Chileense wijnen.

RESERVA CARMENÉRE
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

12,95

Chili

District

Rapel Valley

Artikel

nrd-3037.10

Naam

Reserva Carmenére

Wijnhuis

Santa Rita

Soort

Rood, 750ml

Druivensoort

Carmenère

Kleur

Donkerrood

Smaaktype

Vol - Droog

Alcohol

13,5%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Rijping

De Reserva Carmenère krijgt 8 maanden houtrijping op zowel nieuw als gebruikt hout, 60% op
Amerikaans eiken, 40% op Frans eiken.

Indruk

Deze wijn laat zich karakteriseren door rijp donker fruit met een hint van chocolade en vanille.
Volle, maar soepele wijn met rijp fruit en zachte rijpe tannines. Aanhoudende afdronk.

Past Bij

Deze wijn combineert goed met rood vlees,wildgerechten, pittige gerechten en zachte kazen.

Omschrijving

8 maanden houtrijping op zowel nieuw als gebruikt hout, nu op dronk, maar na botteling nog
zo'n vijf jaar te bewaren.

QR-Code

Scan de QR-Code
en bekijk deze wijn
op de website.
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