Nius Syrah Chili
SOORT Rode wijn
LAND Chili
WIJNSTREEK Central Valley
DRUIVENRAS Syrah
MERK NIUS
SMAAKPROFIEL Elegant rood
INHOUD 75 cl
ALCOHOL 13,5 %
GEUR Diep intens aroma, donkerfruit van zwarte bes en

braam, licht florale tonen met de heerlijke kruidigheid en een
fijn pepertje van de syrah.

SMAAK Fijne structuur, intens en complex, gebalanceerde
tannine met een aanhoudende lange afdronk.

WIJN EN SPIJS Borrelwijn, Eend, Lamsvlees, Wildgerechten,
Oriëntaalse gerechten, Kaas

OVER NIUS Rudolf Nipius heeft er zeven jaar over gedaan
om deze Chileense topper te ontwikkelen. Met een afstand
van 13 kilometer tussen de eerste wijnstok en de Stille
Oceaan wordt het er niet makkelijker op om deze druif hier
te verbouwen. Voor degene die dit wel aandurven zijn de
resultaten ook verbluffend, een mooie stijl Syrah die niet te
vergelijken is met andere wijnen van dit druifje. Het gros van
de Chileense wijngaarden ligt in de middenstrook van het
lang gerekte land, beschut tussen het Andes gebergte en
het gebergte langs de kustlijn, maar deze druivenranken
dus niet! Ze staan aangeplant op een smalle strook land,
pal aan de oceaan. Terroir opzoeken heet dit. De koele
wind en het bodemtype en met de Chileense zon, in
combinatie met de juiste druif, geeft een wijn met bijzonder
veel aroma. In de wijngaarden wordt geheel biologischdynamisch gewerkt. Dit betekent geen gebruik van
kunstmest en geen chemische bestrijdingsmiddelen en
vooral ook met groot respect voor het leven op aarde. De
syrah druif is steeds meer en meer geliefd in Chili, hij geeft
daar prachtig resultaat. Wijnmakers ontdekken steeds meer
gebieden in Chili waar druiven in hun beste habitat kunnen
groeien, zo worden ook steeds vaker uitlopers van het
Andesgebergte gebruikt voor wijnbouw. Handmatige oogst,
wilde vergisting op gecontroleerde temperatuur, vervolgens
een rijping op Frans eiken, waarin de malolactische
omzetting plaats vindt. Na totale rijping van 14 maanden is

een prachtig glas van de syrah het resultaat!

