BODEGAS SALENTEIN
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Bodegas Salentein is opgericht door de Nederlandse
zakenman en visionair Mijndert Pon. Het project Bodegas
Salentein startte in 1997, de bouw van de bodega werd in
1999 voltooid. De wijngaarden van Salentein kennen echter
een veel langere geschiedenis.
San Pablo, één van de wijngaarden van Salentein dateert
namelijk uit de 17e eeuw. Hier liggen de ruïnes van Casa
Grande, een oude boerderij die gebouwd werd door de
Jezuïeten die destijds al bezig waren met de ontwikkeling
van wijnbouw. Twee eeuwen later verbouwt Bodegas
Salentein de druivenrassen Pinot Noir, Chardonnay en
Sauvignon Blanc in de San Pablo wijngaard. Dit is niet de
enige wijngaard van Bodegas Salentein, ook op La Pampa en
El Oasis worden druiven verbouwd.
Bodegas Salentein is geen gewone bodega. Het wijnhuis is ontworpen door the Estudio Bormida y Yanzon en heeft
de vorm van een kruis. In elke vleugels zit een kleine wijnmakerij met twee verdiepingen. Op de begane grond,
bevinden zich roestvrijstalen tanks en Franse houten vaten voor gisting en opslag van de wijn. Een verdieping lager,
8 meter onder de grond, liggen eiken vaten voor het rijpen van wijn. Met behulp van de zwaartekracht wordt wijn
vanuit de tanks overgevloeid naar houten vaten. Bodegas Salentein ligt in de provincie Mendoza, het belangrijkste
wijngebied van Argentinië. Hier bevinden zich meer dan 900 wijnhuizen met in totaal meer dan 150.000 hectares
aan wijngaarden.

De wijngaarden
De wijngaarden van Bodegas Salentein bestaan uit drie verschillende wijngaarden. Dit zijn: Wijngaard San Pablo
Wijngaard La Pampa Wijngaard El Oasis In de wijngaard San Pablo groeien de druiven Sauvignon Blanc en Pinot
Noir. De wijngaard ligt op 1.700 meter hoogte waardoor je uit kunt kijken over de Uco Vallei. De La Pampa
wijngaard ligt tussen 1.200 en 1.300 meter hoogte. De druiven die hier groeien zijn diep geworteld in de bodem, wat
je kunt proeven in het sap van de Merlot en Cabernet Sauvignon druiven. Nog lager dan de La Pampa ligt de
wijngaard El Oasis tussen 1.050 en 1.200 meter hoogte. In tegenstelling tot de wijngaard San Pablo is het
groeiseizoen hier veel langer. Dit komt door de gematigde temperatuur. Chardonnay en Malbec hebben een langere
tijd nodig om te rijpen, daarom is de wijngaard La Pampa hiervoor bij uitstek geschikt.

BARREL SELECTION MALBEC
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

14,95

Argentinië

District

Mendoza

Artikel

klk-006.13

Naam

Barrel Selection Malbec

Wijnhuis

Bodegas Salentein

Soort

Rood, 750ml

Druivensoort

Malbec

Kleur

Dieppaars

Smaaktype

Vol

Alcohol

14%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Rijping

De druiven worden met de hand geplukt, waarna de vinificatie plaats vindt in een combinatie
van moderne en traditionele technieken. Tijdens de gisting worden alle druiven overgeheveld
op kleine Franse eiken vaten, waarna de wijn 13 maanden lang rijpt op nieuwe Franse eiken
vaten. Na botteling rijpt de Malbec nog 6 maanden op fles.

Indruk

Diep violette wijn met aroma van rijpe pruimen, cacao en vanille. De smaak is intens en
smaakvol met zeer gul en vlezig zwart fruit, bessen en chocolade, zachte tannines en prachtige
gerookte tonen van eikenhout.

Past Bij

Combineer deze wijn met een stevig stuk vlees zoals Black Angus beef of met gegrild wild
zoals hazenpeper. Ook andere wildgerechten zoals fazant, patrijs of kwartel zijn lekker in
combinatie met deze wijn.

Omschrijving

Malbec is een typisch Argentijnse druif, die smaakvolle en intense wijnen oplevert. Deze rode
wijn is dieppaars van kleur en heeft aangename aroma’s van bramen, rijpe pruimen, cacao en
vanille. De afdronk is zacht en fruitig!
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Scan de QR-Code
en bekijk deze wijn
op de website.
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