Chili
Chili heeft een meest mediterraan klimaat. Sinds vierhonderd jaar wordt er in Chili wijn
verbouwd. Toen de Spanjaarden de eerste wijnstokken aanplanten, werd Chili het oudste
wijnland van het zuidelijk halfrond. Nog niet zo lang is de wijnbranche gericht op de
internationale markt. Halverwege de negentiende eeuw worden vooral

Cabernet-Sauvignon,

Chardonnay en

Sauvignon-Blanc

Merlot,

gebruikt.

Eigenlijk neemt nu vooral de druivensoort Chardonnay flink toe.
Bij de rode wijn staat Cabernet-Sauvignon op de eerste plaats. Vooral in de warmere regio´s
vind dit druivenras ideale groeiomstandigheden.

Chili ligt aan de westkust van Zuid-Amerika. Dit
lange, smalle land strekt zich uit over een lengte van 4.300 kilometer langs de Grote Oceaan,
maar is slechts 90 tot 400 kilometer breed. De wijngebieden in Chili strekken zich uit over
1.400 kilometer, van 27º tot 39º zuiderbreedte. De omvang en de geografische ligging van de
wijnregio's bieden de meest uiteenlopende klimatologische omstandigheden en bodemtypes
aan zodat veel verschillende wijnbouwmethodes worden toegepast.

De belangrijkste wijnbouw gebieden in Chili zijn (van noord naar zuid)

Aconcaguavallei,
Viña Los Vascos, Chileens tophuis van Domaines Barons de Rothschild (Lafite)
Op de plaats waar nu Viña Los Vascos staat (Colchagua Vallei in Midden-Chili), werden 250
jaar geleden door de familie Echenique de eerste wijnstokken aangeplant. Deze familie was
afkomstig uit Spaans Baskenland.
Omstreeks 1850 werden door Miguel Echenique en zijn zoon Gabriel de eerste Franse
druivenrassen geïntroduceerd. In het midden van de jaren ’70 werd het bedrijf eigendom van
de familie Eyzaguirre-Echenique. Deze zorgde voor een enorme impuls, in kwantiteit én
kwaliteit. Het wijngaardoppervlak groeide tot 220 hectare en er werd een ondergronds
irrigatiesysteem angelegd. In 1981 kreeg de bodega definitief de naam

Viña Los Vascos,
een eerbetoon aan de oorspronkelijke Baskische eigenaren.
• Meer dan 250 jaar ervaring
• Sinds 1988 lid van Domaines Barons de Rothschild (Lafite)
• Ruim 500 hectare wijngaard op perfecte locatie
• Houten vaten van kuiperij Château Lafite-Rothschild
Sinds 1988 maakt Los Vascos deel uit van de Domaines Barons de Rothschild (Lafite), een
exclusieve groep wijnhuizen in onder meer Frankrijk, Portugal, Californië en Zuid-Amerika,
onder leiding van het befaamde Château Lafite-Rothschild in Bordeaux. Door de
samenwerking met Domaines Barons de Rothschild (Lafite) profiteert Los Vascos van de
hoogst mogelijke expertise op het gebied van wijnbouw en wijnbereiding. Hierbij vormt de
bijzonder gunstige ligging van de wijngaarden een ideale basis. Deze liggen op ruim 300
meter hoogte op ongeveer 40 kilometer van de Stille Oceaan. Wind van zee tempert de hitte
tijdens de zomermaanden en ’s winters is het gebied vrij van vorst. Door de flinke
temperatuurverschillen tussen dag en nacht rijpen de druiven langzaam en krijgen ze alle
gelegenheid om hun volledige aromapotentieel te ontwikkelen.
Inmiddels is het wijngaardoppervlak van Los Vascos gegroeid tot circa 560 hectare. Dankzij
een ultramodern ‘klimaat-monitoringsysteem’ is men voortdurend op de hoogte van
waterhuishouding, luchtvochtigheid en temperatuur rond de wijnstokken. Ook werden nieuwe

wijnpersen aangeschaft, alsmede houten vaten afkomstig van de eigen kuiperij van Château
Lafite-Rothschild. De excellente wijnen van onder meer chardonnay en cabernet sauvignon
(zoals de sublieme Cabernet Sauvignon Grande Reserve) bewijzen dat Viña Los Vascos tot de
top van Chili behoort.

Casablanca,

Maipo Valley,

Rapel Valley,

Curico,

Maule,
Cremaschi Furlotti, Chileense favoriet bij moderne wijnliefhebbers.
De Maule Vallei in Midden-Chili is gezegend met een perfect wijnklimaat met zachte
mediterrane trekken. Zelden is het er extreem heet of koud en de afwisseling van nachtelijke
koelte en warmte overdag zorgt voor maximale ontplooiing van de fruitaroma’s in de druiven.
• Succesvol Chileens wijnhuis van Italiaanse oorsprong
• Zéér goede verhouding prijs-kwaliteit
• Veelvoudig winnaar op internationale concoursen
• Profiteert van ideale wijnklimaat in Midden-Chili
• Dankzij bescheiden houtrijping blijven wijnen zuiver en expressief
Het was dan ook déze plek die de Italiaanse emigrantenfamilie Cremaschi-Furlotti eind 19e
eeuw uitkoos om zijn geluk als wijnboer te beproeven. Sinds enkele jaren staat het bedrijf
onder leiding van de talentvolle en sympathieke Cristian Cremaschi, die met zijn excellente
wijnen inmiddels ook buiten Chili zeer succesvol is. Zowel in Europa als in Noord-Amerika
behalen zijn Chardonnay, Merlot en Cabernet medaille na medaille. Zonder overdrijving
kunnen we Cristian Cremaschi een meester in cépagewijnen noemen, wijnen die voor 100%
van één druivenras worden gemaakt. Dankzij moderne vinificatietechnieken en een
nauwkeurig gedoseerde houtrijping zijn al zijn wijnen uitgesproken zuiver en expressief. De
rode (o.a. cabernet sauvignon, merlot en carmenère) ondergaan een langzame maceratie van
twee tot drie weken waardoor ze fantastisch veel kleur hebben en uitzonderlijk rijk aan
aroma’s zijn. Om dominante houttonen te voorkomen rijpt slechts een deel van de oogst in
vaten van Frans eikenhout. De rijpe fruittonen blijven zodoende in de wijn behouden.

Ook de witte wijnen zijn van bijzondere klasse. Dit geldt zeker voor de chardonnay, die elk
jaar precies op tijd wordt geoogst om zoveel mogelijk fraîcheur te behouden. Een deel
(ongeveer 25%) van de oogst rijpt vervolgens op Frans eiken, hetgeen de wijn extra structuur
en souplesse geeft. Op deze manier benut Cremaschi-Furlotti al datgene wat de wijnstok in
Chili van nature in zich heeft.

Itata en

Bío-Bío.
Een belangrijk gebied is de

Colchagua vallei (Libertador O'Higgins).
De bekendste wijngaarden uit deze streek zijn:

Casa LaPostolle,

Viu Manent,

Montgrass,

Bisquertt,

Casa Silva,

Laura Hartwig

Wijn Regio's
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Elqui Valley
Limari Valley
Choapa Valley
Aconcagua Valley

o
o

Casablanca Valley
San Antonio / Leyda

o
o
o
o
o
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Cachapoal Valley
Colchagua Valley
Curicó Valley
Maule Valley
Itata Valley

o
o
o

Maipo Valley

Bio Bio Valley
Malleco Valley
Elqui Iframe

Chili appellation systeem, bekend als benaming van oorsprong (Denominación de orgine) of
als volgt verdeeld, van noord naar zuid:

Regio: Coquimbo
Sub-Regio: Elqui
Sub-Regio: Limari
Sub-Regio: Choapa

Regio: Aconcagua
Sub-Regio: Aconcagua
Sub-Regio: Casablanca
Sub-Regio: San Antonio
Zones: Leyda, Lo Abarca
Regio: Central Valley

Sub-Regio:
Sub-Regio: Rapel
Zone: Cachapoal
Zone: Colchagua

Maipo

Sub-Regio: Curicó

Sub-Regio:

Maule

Regio: Zuid-Regio's
Sub-Regio: Itata

Sub-Regio:
Sub-Regio: Malleco
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