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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.

PORTILLO MALBEC
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

9,95

Argentinië

District

Mendoza

Artikel

klk-014.14

Naam

Portillo Malbec

Wijnhuis

Bodegas Salentein

Soort

Rood, 750ml

Druivensoort

Malbec

Kleur

Paars rood

Smaaktype

Droog

Alcohol

13,5%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Rijping

De druiven worden handmatig gesorteerd en zorgvuldig verwerkt. De wijn wordt modern
gemaakt met verkoelde vergisting in grote roestvast stalen tanks. Op deze manier komt de
ware expressie van het fruit naar voren. De Malbec druif is oorspronkelijk een Bordeaux druif,
maar doet het in Argentinië ook erg goed.

Indruk

Heerlijke smaken van kersen, framboos en aalbessen komen bijeen in deze donkerpaarse
Malbec. Ook kunt u een tipje kaneel proeven en een pittige afdronk om lang van na te
genieten. Harold Hamersma’s De Grote Hamersma bekroonde deze wijn met een 8+

Past Bij

Heeft u een barbecue of maakt u wel eens chili con carne? Ga dan voor deze donkerpaarse
Malbec, een ideale wijn bij deze gerechten. Ook rood vlees en kaas kunt u prima combineren
met deze wijn.

Omschrijving

Portillo Malbec by Salentein is een mooie donker paarse rode wijn. In de neus is deze wijn van
Bodega Salentein verfijnd met tonen van kersen, aalbessen en framboos. De Portillo malbec is
een soepele wijn met verfijnde tannines, afgerond met elegante rood fruit tonen en een licht
kruidige tint. Heerlijk te combineren bij gerechten met rood vlees.

QR-Code

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