VIÑA TARAPACA
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Het Chileense huis Viña Tarapacà is een van de beste
wijnhuizen van de streek “Maipo Valley”. Sinds 1874 wordt
er hier wijn gemaakt, eerst met inheemse druivenrassen
later met geïmporteerde bordeaux- en bourgognerassen.
Hun streven is om de in doorsnee aardige Chileense wijnen
op een hoger niveau te brengen, door gebruik te maken van
de beste vinificatie methoden. Dit idee is niet nieuw, want
zelfs het gerenommeerde Franse wijnhuis Lafite Rothschild
heeft om dezelfde redenen flink geïnvesteerd in Los Vascos,
een ander bekend wijnhuis in Chili.
De wijngaarden van Viña Tarapacà liggen in de buurt van
Santiago, 300 meter boven de zeespiegel. De gemiddelde
leeftijd van de wijnstokken is 20 jaar. De bodem is
vulkanisch. De bovengrond bestaat gedeeltelijk uit klei en
gedeeltelijk uit zeer oude geërodeerde aanslibgronden uit de
Andes. Het gematigde klimaat, dat zeer belangrijk is voor
een goede alcohol-zuur verhouding in de wijnen, wordt
bewerkstelligd door de koude valwinden uit de Andes.
Op dit moment beslaat het Estate Viña Tarapacá een complete vallei met een totale oppervlakte van maar liefst 2900
ha., waarvan 600 ha. wijngaarden en is eigendom van een Chileense Holding. De vallei Rosario de Naltugua ligt op
ongeveer 40 minuten rijden van Santiago en is te bereiken door ongeveer halverwege Talagante en Isla de Maipo via
een smalle brug de Maipo over te steken. Direct daarna kronkelt een weg omhoog naar het idyllische, komvormige
dal dat voor een aanzienlijk deel met groene druivenstokken is bedekt. Op het Estate is een compleet dorp gebouwd
voor de eigen werknemers. Er wonen zo'n vijftien families, die ook de beschikking hebben over een schooltje en een
kerk.

Chileense wijnen op een hoger niveau te brengen.
De gehele vallei is dus eigendom van Viña Tarapacá, dat hier ook beschikt over een aan de buitenzijde traditioneel
ogende, maar van binnen zeer eigentijdse kelder. Hier vindt de vinificatie plaats onder volledige beheersing van de
temperatuur. Vergisten en rijpen van de wijnen geschiedt op deels Frans en Amerikaans eikenhout. Het Tarapacá
Estate heeft een zeer goede reputatie en door de jaren heen is het de “demonstration winery” geweest binnen
diverse holdings. Sinds 2008 is Viña Tarapacá gefuseerd met San Pedro en is nu het op 1 na grootste wijnbedrijf van
Chili.

TARAPACÁ CARMENERE
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

9,95

Chili

District

Maipo Valley

Artikel

nrd-9023.15

Naam

Tarapacá Carmenere

Wijnhuis

Viña Tarapaca

Soort

Rood, 750ml

Druivensoort

Carmenere

Kleur

Donkerrood, Paars

Smaaktype

Droog

Alcohol

13,5%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Rijping

De vergisting is in roestvrijstalen cuves (gedurende 10 dagen) bij een temperatuur tussen
25ºC en 28º C om de fruitigheid te behouden en zoveel mogelijk kleur, geur en smaak uit de
schillen te onttrekken. 40% van de wijn rijpt enkele maanden op houten vaten om een goede
structuur te krijgen.

Indruk

Donkerrode wijn met paarse tonen. Intense geur met Tabac, koffie maar ook framboos. In de
smaak mooi rond wat kruidigs, gebrande noten en tonen van chocola. Mooi in balans niet te
krachtig. Zachte rijpe tannines geven de wijn een beetje body maar storen niet in de afdronk.

Past Bij

Heerlijk bij eendenborst, fazant of harde rijpe kazen.

Omschrijving

Deze druif is de vergeten druif uit de Bordeaux maar in Chili herontdekt. De spannendste druif
voor de Maipo Valley met een wat wisselend karakter. Soms wat meer fruit en een ander jaar
weer wat paprika en peper.

QR-Code

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