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Viu Manent is een hecht familiebedrijf
met ruim 250 hectare wijngaarden in
hoofdzakelijk Colchagua Valley. Vanwege
zijn gezonde klimaat is Chili natuurlijk een
ideaal land voor wijnbouw. Het is er zonnig
en droog met precies de juiste hoeveelheid
neerslag. De druifluis heeft er nooit kans
gekregen om toe te slaan, waardoor de
wijnstokken niet geënt hoefden te worden en
direct in de bodem wortelen. Ook het gebruik

CHARDONNAY RESERVA
Zuiver, sappig en fruitig met aroma’s van meloen, citroen, vijg
en ananas. Iets toast, honing en een beetje romigheid.
Lekker als aperitief of als begeleider van vele vis- en vegetarische
gerechten, gevogelte en wit vlees.
In De Grote Hamersma 2017 bekroond met een 7,5
“Gele appel, meloen en perzik. Bittertjes bovendien.
Staat mooi bij een moot zalm in grilruit.”

van bestrijdingsmiddelen is nauwelijks nodig
en dat heeft niet alleen positieve gevolgen
voor het milieu, maar zeker ook voor het pure
karakter van de wijnen.
Viu Manent zet zich sterk in voor duurzame
wijnbouw en hecht veel waarde aan de invloed
van terroir op de wijnen. Hun filosofie: “We
believe in attention to detail and in respecting
the environment”. De duurzame werkwijze
bestaat onder meer uit het gebruik van lichtere
wijnflessen, klimaatneutraal transport van
de wijnen en een zeer efficiënt gebruik van
elektriciteit.

CABERNET SAUVIGNON RESERVA
Een expressieve wijn met aroma’s van zwarte bessen, munt en
paprika. Circa 30% van de wijn rijpt op hout, de rest op RVS.
Lekker bij niet te zwaar bereide vleesgerechten, rijke pasta’s,
vegetarische gerechten met bijvoorbeeld paddenstoelen en bij
rijpe kazen.
In De Grote Hamersma 2017 bekroond met een 8+
“Zelfde inzending als vorige editie van DGH. Nog steeds op
niveau. Chileense Cabernet op zijn gitzwartste zwarte bessen.
Bramen. Zachte, maar niet té zachte tannines. Wat aardser,
stoerder en stalliger dan de Gran Reserva van dezelfde oogst.
Het opgepoetste voorbij. Geeft ‘m karakter.”

Daarnaast geloven ze bij Viu Manent dat
geschiedenis en tradities de gewenste kennis
en ervaring verschaffen, maar dat innovaties
en een moderne werkwijze ervoor zorgen
dat zij hun doel kunnen bereiken. Wat dat
doel is? Pure kwaliteitswijnen maken met een
herkenbare smaak en veel fruit en karakter.
Bovenal wil Viu Manent superlekkere wijnen
maken voor een meer dan redelijke prijs!

VIU MANENT BUSINESS CLASS WIJNEN
Dit voorjaar werden deze twee Viu Manent wijnen samen
met drie andere Kwastwijnen geserveerd in de KLM Business
Class. Het thema was It’s all in the family. World class wines
from family estates. Die titel refereerde aan het feit dat de
wijnen geproduceerd worden door familiebedrijven die vaak al
generaties lang werkzaam zijn in de wijnbouw. Met deze keuze
wilde KLM familiewijnen eren.

Bodegas Ramón Roqueta
Catalunya, Spanje

De geschreven geschiedenis van de familie Roqueta gaat terug tot de 12e eeuw, hoewel er aanwijzingen zijn dat ze
reeds actief waren in de Catalaanse wijnbouw gedurende de Romeinse overheersing. Toch was het pas in 1898 dat
Don Ramón Roqueta Torrentó zich vestigde in Manresa middenin de Plá de Bages om wijnen op grotere commerciële
basis te gaan produceren. Het bedrijf in dit deel van de wijnstreek wordt geleid door de 4e generatie. Net als bij zijn
voorvaderen staan bij Valentín Roqueta Guillamet technologische ontwikkeling en respect voor traditie centraal in de
bedrijfsvoering. Daarvoor heeft het bedrijf ook de jonge dynamische wijnmaker Juan Soler in dienst genomen met wie
zij fruitige, soepele wijnen maken die nog wel duidelijk hun Spaanse karakter hebben behouden.

Bodegas Ramón Roqueta Macabeo-Chardonnay
Een mediterraan klimaat. De bodems bestaat uit voornamelijk leem en klei.

Vinificatie
Vinificatie vindt plaats onder temperatuurgecontroleerde RVS -cuves.

Druiven
Macabeo & Chardonnay

Geur & Smaak
De koele invloed van de wind uit de Pyreneeën is duidelijk te proeven. Macabeo zorgt voor een
minerale en witfruitige frisheid. Chardonnay geeft de wijn structuur en lengte.

Serveersuggestie
Te serveren als aperitief of begeleider van lichte hapjes, zeevruchten en salades.

Bodegas Ramón Roqueta Reserva
Een mediterraan klimaat. De bodems bestaat uit voornamelijk leem en klei.

Vinificatie
Na de inweking en vergisting van de druiven volgen 12 maanden rijping op Amerikaans (70%)
en Frans eikenhout.

Druiven
Tempranillo en Cabernet Sauvignon

Geur & Smaak
Harmonieuze wijn met verleidelijke aroma’s van kersen, kruiden en vanille. Cabernet zorgt voor
stevigheid, terwijl de tempranillo de wijn wat zachter en ronder maakt.

Serveersuggestie
Niet alleen heerlijk als aperitief, maar vooral ook als begeleider van geroosterd vlees, stoofpotten
en hardere kaassoorten.

Despagne

Bordeaux, Frankrijk
De afgelopen decennia heeft Jean-Louis Despagne de wijnwereld verrijkt met zijn sublieme Bordeauxwijnen,
voornamelijk uit Entre-Deux-Mers. Despagne werkte een aantal jaren als oenoloog in Noord-Afrika en in Noord- en
Zuid-Amerika voordat hij Château Tour de Mirambeau, in Naujan et Postiac, van zijn vader overnam. Hij had er grootse
plannen mee. Het areaal werd uitgebreid naar bijna negentig hectare, de dichtheid van de stokken werd flink verhoogd
en de opbrengst beperkt. Doel van dit alles was om betere rijpheid en optimale concentratie in de wijnen te bereiken.
Ook in de kelder streefde Despagne naar perfectie. De gisting vindt plaats onder volledige temperatuurbeheersing, alle
vinificatie- en opslagruimtes zijn geklimatiseerd en de mate van hygiëne leidde in 1997 zelfs tot toekenning van het ISO
9002 certificaat. Inmiddels staan Basaline en Thibault Despagne, dochter en zoon van Jean-Louis, aan het roer van het
bedrijf.

Le Mythe d’Amphorie Rosé

Klimaat/Terroir
Een zeeklimaat met warme zomers en tamelijk milde winters. De
bodem bestaat uit klei en kalksteen.

Vinificatie
De druiven worden na de oogst direct geperst in een gekoelde omgeving
om alle frisheid te behouden. Vergisting en rijping vinden om dezelfde
reden plaats in temperatuurgecontroleerde roestvrijstalen tanks.

Druiven
Cabernet Sauvignon (50%), Cabernet Franc (45%)
& Merlot (5%)

Geur & Smaak
Helder bleekroze wijn met subtiele aroma’s van grapefruit, mango en
Marokkaanse munt. De smaak is rond, fris en fruitig met een pure,
verfijnde afdronk.

Serveersuggestie
Serveer als aperitief, bij tapas, sushi en diverse mediterrane gerechten
met vis, kip en/of groenten. Ook lekker bij een zomerse BBQ.

Casa Santos Lima
Alenquer, Portugal

Ongeveer 40 kilometer ten noorden van Lissabon ligt de regio Alenquer. Deze streek herbergt een aantal interessante
wijndomeinen waar al eeuwenlang wijn wordt gemaakt. Familiebedrijf Casa Santos Lima beheert in dit gebied vlakbij
het plaatsje Torres Vedras ook enkele domeinen of quintas. Het zijn de Quinta da Boavista, ook wel Setencostas
genoemd, en Quinta da Espiga in Palha Canas. Het wijnhuis werd opgericht door Joaquim Santos Lima en behoorde aan
het einde van de 19e eeuw al tot een van de grootste producenten en exporteurs van Portugal. Tegenwoordig bestrijken
de wijngaarden op het 280 hectare tellende landgoed van deze familie zo’n 160 ha. Ze liggen optimaal ten opzichte van
de zon en de invloed van de Atlantische zeewind houdt het klimaat hier gematigd.

Quinta das Setencostas Tinto

Klimaat/ Terroir
Een klimaat met warme zomers en koude winters. Het terroir bestaat
voornamelijk uit kalk, kiezel en klei.

Vinificatie
De druiven worden langdurig ingeweekt waardoor de schillen zoveel
mogelijk extractie kunnen afgeven aan de most. Na de gisting volgt een
rijping op eikenhout.

Druiven
Castelão (periquita), camarate, tinta miúda en preto-martinho

Geur & Smaak
Een dieprode donkere rode wijn met in de neus zwart fruit, chocolade,
mokka en vanille. In de smaak eveneens donker fruit, zoethout en
laurier.

Serveersuggestie
Deze wijn is een verrassende traktatie in combinatie met vleesgerechten.

