Errázuriz Las Pizarras Syrah
Omschrijving
Diepe violetrode kleur met robijnrode glinstering. Deze Las Pizarras Syrah
vertoont aantrekkelijke aroma's van viooltjes, zure kersen, wierook en
zoethout. Ook ruiken we geroosterde koffiebonen en sigarenkist. In de smaak
aroma's van rood en zwart fruit, wat krijt, mineraliteit en een mooie
zuurgraad. Fijne tannines. Een elegante wijn die nog jong is met een goed
bewaarpotentieel.

Druivenras(sen)
Syrah

Vinificatie
Alle druiven werden met de hand geplukt en streng met de hand gesorteerd
tussen 14 maart en 20 maart. De wijn heeft 6 tot 8 dagen contact met zijn
schil gehad voor de gisting in vaten. Nadat de alcoholische gisting was
voltooid, werd de wijn geklaard om hem van het droesem te scheiden en de
rijping te beginnen. De wijn heeft 16 maanden gerijpt waarbij 35% in Franse
eiken vaten (20% nieuw en 15% tweede en derde gebruik) en de resterende
65% in foudres.

Herkomst
Volledig afkomstig uit onze Aconcagua Costa wijngaard uit specifieke
percelen die een belangrijk component hebben van metamorf gesteente
(Metamorf gesteente is gesteente dat onder invloed van temperatuur, druk
of hydrothermale vloeistoffen is gerekristalliseerd of gemetamorfoseerd.
Meestal gebeurt dit op grotere diepte in de aardkorst of mantel). Gezien de
extremen van dit koele klimaat, evenals het unieke karakter van de bodems
en hoogtes, rijpt elk blok in zijn eigen tempo. De nabijheid van de koele Stille
Oceaan en zijn goed doorlatende bodems, met aanwezigheid van metamorf
gesteente, laat het Syrah produceren met een uitzonderlijke complexiteit,
diepte, mineraliteit en natuurlijke zuurgraad.

Eettips
Deze Syrah is uitstekend in combinatie met lamsrack, gerechten met artisjok,
rood vlees, wildgerechten en stoofgerechten.

Serie uitleg
Las Pizarras spreekt zowel de zintuigen als het intellect aan, het zijn wijnen
met pure expressie en de weerspiegeling van een bepaalde plek. Deze wijnen
zijn ontstaan uit de perfecte combinatie van druiven, klimaat, aarde en
locatie. Het komt voort uit de visie en kennis die de wijnmaker heeft van de
wijngaard. De wijnen worden uitsluitend geproduceerd van specifieke
blokken op Aconcagua Costa, waar een hoog percentage metamorf

gesteente te vinden is.

Bijzonderheden
De oogst van 2017 werd gekenmerkt door een milde en regenachtige winter,
gevolgd door een zonnige en warme lente. De warme en droge zomer
maakte plaats voor een vroege oogst in ideale omstandigheden. Als gevolg
hiervan werd een oogst verkregen voor wijnen met grote verfijning, briljante
fruitconcentratie, structuur en diepte. Evenwichtig, voornamelijk vanwege de
bijzonder lage opbrengsten van het seizoen. De wijnen van de oogst 2017
tonen een hoog niveau aan zuiverheid, mineraliteit, intensiteit en structuur.

Wijnhuis omschrijving
Viña Errázuriz maakt Chileense van ongekende en uitzonderlijke klasse. Het
wijnhuis heeft Chili op de kaart gezet als het gaat om de productie van
premium wijnen.
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