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Bodega Tres Palacios
Cholqui - Maipa - Chili’

Tres Palacios is een familiebedrijf gerund door Patricio Palacios en Maria Inés
Covarrubas. Wijnmaken is voor hen een uitdaging; een ‘way of life’. Het doel is
een wijngoed achter te laten in de traditie van de Palacios - Covarrubas familie.
De hoeksteen van deze traditie ligt in de zeer hoge kwaliteit van wijnmaken
die voldoet aan de hoogste standaards. De uitkomst van deze filosofie is inmiddels duidelijk; vele (internationale) prijzen voor de wijnen. Naast liefhebbers
van Oosterse filosofieen en de theorieen van Don Quichot zijn de Palacios
natuurliefhebbers. Het was dan ook op een mooie dag in 1996 dat Patricio, zijn
vrouw en vier kinderen op de hoogste piek van de wijngaard en midden
tussen het natuurschoon een beste fles Chileense wijn opende, uitgoten over de grond en elkaar
beloofde het wijngoed tenminste drie (tres) generaties voort te zetten. Tres Palacios was geboren.
Chili is een land dat op wijngebied al jaren een groeiende belangstelling kent. Er zijn verschillende
gebieden die geschikt zijn voor wijnbouw en de kwaliteit neemt almaar toe. Het klimaat is goed en de
warme zomertemperaturen worden gecompenseerd door een koele zeewind. De wijnbouw vindt
voornamelijk plaats in de valleien, met het Andesgebergte in het oosten en de Stille Oceaan in het
westen.
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Een van de bekendere valleien is de Maipo vallei. Het wijngoed ligt in een specifiek gedeelte van deze
vallei, namelijk de Cholqui (vogelkop) vallei.
Ze ligt op 54 kilometer van de kust, op een hoogte van 500 meter. Het is ruig gebied, met rotsen,
ravijnen en beekjes. Zeker niet de makkelijkste plek om wijnstokken aan te planten! In totaal werden
80 hectare wijngaarden aangeplant, verspreid over een natuurgebied van 250 hectare.
De druiven voor de Chardonnay Reserva staan in het koelste deel van de vallei. Hierdoor
worden de druiven niet overrijp en behouden ze een zekere frisheid. Ze worden ’s
ochtends vroeg, als de temperaturen nog niet teveel gestegen zijn, met de hand geplukt.
Hoe koeler de druiven zijn, hoe beter de aroma’s bewaard blijven. Als de druiven in de
kelders aankomen worden de steeltjes verwijderd en weken de druiven nog korte tijd.
Vervolgens worden ze geperst en begint de gisting in grote roest- vrijstalen
tanks. Tijdens het gisten wordt de temperatuur onder de 14C gehouden, om
frisheid en fruitigheid te verzekeren.
Na de gisting rijpt de wijn nog vijf maanden in dezelfde tanks, waarna ze
gebotteld wordt. Het resultaat is een smaakvolle witte wijn, elegant van stijl met
veel sap van perzik en ananas en met een speelse, lange afdronk. Heerlijk als
aperitief, maar past ook bij vele voorgerechten of visschotels.
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Bodegas Tres Palacios (vervolg)
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Sauvignon Reserva
De sauvignon blanc druiven worden handmatig geoogst. Het oogsten
gebeurt ‘s ochtends vroeg, zodat de druiven nog koel zijn als ze de kelder
binnenkomen. Vervolgens worden de druiven ontsteeld en volgt een
inweking van ongeveer 6 uur. De gisting vindt plaats in stalen tanks,
waarna de wijn wordt geklaard en nog enkele maanden verder rijpt
voordat ze gebotteld wordt.
Het resultaat is een uitbundige sauvignongeur, met zowel grassigheid als
exotische tonen. Het vult direct de mond met fijn exotisch fruit en is rijk
aan smaken van o.a. kruisbes en lychee. Goede combinatie met zomerse
salades, asperges, gamba’s en lichte visgerechten.
Merlot
Bij de merlot gisten de druiven op grote cuves van roestvrijstaal. Vervolgens rijpt de wijn gedurende
10 maanden op kleine vaten van Frans eiken voordat ze gebotteld wordt.
Het is een Briljant, robijnrode wijn met een rijk aroma van rijp rood fruit, vanille en rozemarijn.
De overweldigende smaak biedt zwoel fruit, tabak en ceder. De afdronk biedt een verassende elegantie
en wat frisheid, waardoor de wijn aangenaam drinkbaar is. Uitstekend te combineren met
verschillende soorten gegrild vlees. Mooie wijn bij stevig wild.
Carmenère
De blauwe druivensoort Carmenère is het visitekaartje van de Chileense
wijnmakers. Het is een oorspronkelijk Franse druivensoort, die daar
echter door een plantenziekte (druifluis) is verdwenen. In Chili had men
hier echter geen last van. De druiven worden met de hand geplukt. Na de
pluk worden ze gekneusd, begint de gisting, en krijgt de wijn tien dagen
om te rusten. Hierna worden in de pers de pitten en schillen van de wijn
gescheiden. Vervolgens rijpt de wijn nog zes maanden deels op vaten
van Frans eiken voordat ze gebotteld wordt. Combineren met wildgerechten, een mooie tournedos of kruidige stoofschotel of kaas.
Cabernet sauvignon
De cabernet wordt nagenoeg hetzelfde opgevoed als de merlot de oogst gisten de druiven op grote
cuves van roestvrijstaal. Vervolgens rijpt de wijn gedurende 10 maanden op kleine vaten van Frans
eiken voordat ze gebotteld wordt.
Ook deze wijn heeft een briljant robijnrode kleur, met een rijk aroma van rijp rood fruit,
vanille en rozemarijn. De overweldigende smaak biedt zwoel fruit, tabak en ceder met ook hier
de verassende elegantie en frisheid in de afdronk. Prima in te zetten tijdens het wildseizoen,
bijvoorbeeld bij hazenpeper. Verder bij verschillende soorten gegrild vlees.

Alle beschreven wijnen zijn opgenomen in het assortiment van Wijnhuis de Paap.
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