Errázuriz Las Pizarras Chardonnay 2018 (per 6 in kist)
Omschrijving
Felgele strokleur. In de neus tonen van citrusvruchten, vergezeld door enkele
florale tonen omlijst door zure tonen van marsepein en noten. In de smaak
frisheid en diepte, delicaat en complex. De smaak is
gedomineerd door citrus plus een vleugje tropisch fruit, vergezeld door
delicate tonen van geroosterd brood en gedroogd fruit.

Druivensoort(en)
Chardonnay

Vinificatie
De druiven werden tussen 5 maart en 23 maart tijdens de vroege
ochtenduren met de hand geoogst om ervoor te zorgen dat het fruit te vroeg
aankomt bij de wijnmakerij onder koele temperaturen en klaar voor persing.
Het sap werd helder gemaakt voordat het wordt verplaatst naar kleine
roestvrijstalen tanks voor fermentatie. Om het frisse karakter te behouden,
onderging 50% van de wijn malolactische fermentatie die langzaam vorderde
in de kelder totdat een ideale zuurbalans was bereikt. De wijn werd 13
maanden bewaard op Frans eiken vaten, waarvan 15% nieuw.

Herkomst
Volledig afkomstig van het Aconcagua Costa Estate uit specifieke kavels die
een belangrijk onderdeel hebben door het metamorf gesteente waaronder
leisteen (pizarras, in het Spaans). Gezien de uitersten van deze koele
klimaatsite, evenals de uniekheid van de bodems en verhogingen, rijpt elk
klein blok in zijn eigen tempo. De nabijheid van de koele
Stille Oceaan en zijn goed doorlatende bodems, met een hoog niveau van
leisteen en metamorf gesteente, stellen het landgoed in staat om
Chardonnay produceren met uitzonderlijke complexiteit, diepte, mineraliteit
en natuurlijke zuurgraad.

Eettips
Deze wijn is met diverse gerechten te combineren, zoals bij een stuk niet te
vettige vis als tarbot of probeer het met southern fried chicken. Ook
rivierkreeftjes in een salade met mayonaise of gebakken scampi met knoflook
en boter zijn een goede match.

Aanvullende informatie
Artikelnummer:
Inhoud:
Alcoholpercentage:
Jaar:
Streek:
Appellatie:
Wijnhuis:
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