Portillo Merlot
Omschrijving
De kleur van deze Portillo is prachtig robijnrood. Gemaakt van de Merlot druif
met een soepel en vol fruitige wijn tot gevolg. In de smaak zijn aroma’s van
rijpe bessen, kersen en specerijen; die ook terugkomen in de geur. De zachte
afdronk maakt deze wijn tot een waar feest.

Druivenras(sen)
Merlot

Vinificatie
De druiven voor de Portillo Merlot worden handmatig gesorteerd en
zorgvuldig verwerkt. Er wordt gebruik gemaakt van moderne technieken
zoals verkoelde vergisting in grote roestvast stalen tanks. Op deze manier
komt de ware expressie van rood fruit naar voren.

Herkomst
De wijngaarden van El Portillo liggen in een rotsachtige omgeving, aan de
voet van het Andesgebergte. Door het zonnige weer overdag en de
verkoeling uit de Andes in de nacht is de Alto Valle de Uco een van de beste
wijnstreken in het grote Mendoza gebied.

Eettips
Deze wijn smaakt verrassend lekker bij gevogelte, denk bijvoorbeeld aan
Pekingeend. Daarnaast gaat risotto met champignons ook perfect samen met
de Pinot Noir uit de Portillo serie.

Serie uitleg
De naam Portillo komt van de historische bergpas tussen het Andesgebergte
en de Uco vallei. Deze pas diende voor Charles Darwin als toegang naar de
andere kant van de bergketen. Vandaag de dag is het dé toegangspoort naar
de fantastische Portillo wijngaarden van de Bodegas Salentein.

Wijnhuis omschrijving
Wijnhuis bodegas Salentein streeft naar het produceren van de allerhoogste
kwaliteit van Argentijnse wijnen. Dit wordt gedaan met respect voor de
mensen, de natuur en de lokale gemeenschap. Zij zijn tenslotte onlosmakelijk
verbonden met het wijnhuis. Er worden bijvoorbeeld investeringen gedaan
om werkgelegenheid te creëren en de lokale bevolking op te leiden.

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