
 Viu Manent Viu I
Colchagua, Chili

 

KLIMAAT & TERROIR: Viu I wordt gemaakt van de beste malbec-
druiven uit de San Carlos-wijngaarden in Colchagua Valley. De
bodem bestaat hier uit zandige klei wat zorgt voor een goede
drainage.

VINIFICATIE: De vergisting vindt plaats in kleine RVS-tanks op
24-25°C waarbij de wijn viermaal daags wordt overgepompt. Daarna
rijpt de wijn 16 maanden op Franse eikenhouten vaten (63%) en eiken
foudres (37%). De wijn wordt niet gefilterd.

DRUIVEN: malbec (85%), cabernet sauvignon (14%), petit verdot (1%)

GEUR & SMAAK: Donkerrode wijn met een complexe en aromatische
neus. Denk aan aroma’s van verse pruim, viooltjes en minerale
tonen. Maar ook met aroma's van mokka, chocolade, zwarte bes en
truffel. Een complexe wijn die tegelijkertijd zacht en elegant is.

SERVEERSUGGESTIE: Viu I is een echte gastronomische wijn die
uitblinkt naast blauwschimmelkazen en vleesgerechten met saus op
basis van paddenstoelen of munt. De Viu I kan nu gedronken worden
maar kan ook zeker nog 10 jaar bewaard worden.

WEETJE: Viu I is het paradepaardje van Viu Manent en een speciaal
eerbetoon in nagedachtenis aan de oprichter van het wijnhuis, Don
Miguel Viu Manent.

Viu Manent is een hecht familiebedrijf dat sinds de oprichting in 1935 is
uitgegroeid tot een belangrijke speler op de binnenlandse en internationale
wijnmarkt. Sinds 2000 heeft José Miguel, de derde generatie Viu, de leiding over
het bedrijf. Samen met zijn drie zussen en een toegewijd team van specialisten
maakt hij verschillende series kwaliteitswijnen van diverse druiven die groeien op
de ruim 250 hectare eigen wijngaarden. Sommige druivenstokken zijn meer dan
100 jaar oud. Het doel van Viu Manent is om pure en frisse wijnen te maken
waarin het karakter van de druif en het terroir optimaal tot uitdrukking komt.
Naast de Reserva en Gran Reserva wijnen maakt Viu Manent een beperkt aantal
Single Vineyard wijnen van de allerbeste druiven van speciaal geselecteerde
percelen in drie wijngaarden in Colchagua Valley. Ook zet Viu Manent zich op vele
manieren in op het gebied van duurzaamheid.


