Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland produceert minder dan 1% van de wijn in de
wereld, maar biedt een indrukwekkend aantal aan soorten en
stijlen. Het Nieuw-Zeeland gematigd zee klimaat.
De onwankelbare passie van de wijnproducenten en het sterk
onderscheidende karakter van hun wijn stijlen is het succes van
de wijnbouw.
Het was Sauvignon Blanc, dat Nieuw-Zeeland op de wijn kaart
heeft gezet echter de verscheidenheid van wijnstijlen heeft
gezorgd voor de liefdesrelatie met Nieuw-Zeelandse wijn die
leeft op de hele wereld.
Wat je voorkeuren voor wijn stijl ook is, de kans dat er een
Nieuw-Zeelandse wijn naar je smaak is is groot.
In Nieuw-Zeeland wordt tussen de 38ste en de 45ste
breedtegraad wijnbouw bedreven. Hiermee heeft dit land de
meest zuidelijke wijnbouw ter wereld.
Vooral de invloed van de Grote Oceaan, zijn krachtige winden
en de grote hoeveelheden regen zorgen voor een redelijk koel
klimaat.
Dertig jaar geleden werd er alleen op het Noordereiland wijn
verbouwd, maar nu hebben ze ook wijngaarden op de,
klimatologisch iets koelere, Zuidereiland. Het totale oppervlak
van wijngaarden is nu ongeveer 12.000 hectare, dat door 350
wijnbouwbedrijven bewerkt wordt. Chardonnay en SauvignonBlanc bepalen de wijnwereld op beide eilanden. Nieuw-

Zeelandse rode wijn wordt voornamelijk uit de Pinot-Noir
geperst.
Klimaat en bodem
Rotsachtige bodems en rivierafzettingen maken de dienst uit in
Nieuw-Zeeland. Kiezels vormen vaak een bijzondere

ondergrond, zoals de beroemde
Gimblett Gravels in

Hawkes Bay.
Deze kiezelbodem is uitstekend geschikt voor Merlot, Cabernet
Sauvignon en Syrah. Vooral de ligging van het land heeft een
grote invloed op de wijnbouw: het is omgeven door zeeën,
westenwinden overheersen. Diverse bergruggen beschermen de
wijngaarden én er is volop zonlicht. Het licht is in NieuwZeeland intenser dan elders, en de lucht is zuiver. De
temperaturen zijn nooit extreem, soms zelfs vrij koel. Dit zijn
allemaal prachtige omstandigheden voor zuivere, frisse wijnen
met veel zuren.

Nieuw-Zeelandse wijn wordt grotendeels geproduceerd in tien
belangrijke wijnbouwgebieden.
Ze zijn, van noord naar zuid

Northland , Auckland , Waikato / Bay of Plenty , Gisborne ,
Hawke's Bay , Wellington , Nelson , Marlborough , Canterbury /
Waipara en Central Otago .
Druivenrassen

Sauvignon Blanc

Pinot noir

Cabernet sauvignon

Merlot.

Chardonnay

Zeeland riesling

Gewürztraminer

Pinot Gris.

Een paar voorbeelden van Nieuw Zeelandse wijnen:

Mount Vernon Sauvignon Blanc

Herkomst : Malbarough New Zeeland
Smaak : fris en elegant, met lange afdronk
Lekker bij : schaal- en schelpdieren, sushi, salades

Wijnomschrijving:
De Sauvignon Blanc druiven voor deze wijn maakten een lang en koel seizoen door, waardoor
ze heel langzaam rijpten en laat werden geoogst
Rijp fruit (kruisbessen, kiwi, perzik) met frisse, kruidige accenten. Een fantastische
zomerwijn! Serveren op 10-12 °C
Sauvignon Blanc
Een knisperend frisse druivenras met een kenmerkende aromatische geur van gras en
kruisbessen. De beste Sauvignon Blanc vindt u in de Loirestreek en Graves, echter ook in
Nieuw-Zeeland. In Zuid-Afrika wordt van deze druif een rijke dessertwijn gemaakt. U vindt
de naam ook terug in wijnen met op het etiket: Blanc Fumé, Sauvignon Jaune of Fumé Blanc

Esk Valley - Sauvignon Blanc- Black Label
Marlborough
100% Sauvignon Blanc.
Wijnomschrijving
Een typische Sauvignon Blanc uit Hawkes Bay. Hij heeft een aroma van rijpe steenvruchten
en passievrucht met frisse tonen van citrusfruit en kruiden. Het is een volle en goed
gebalanceerde wijn met een knisperende afdronk. De 2007 is nu binnen, super lekker als
aperitief, heerlijk bij een lunch of zo maar gewoon...
Serveertemperatuur
8-9 C.
Te serveren bij
Bij vis, schaal- en schelpdieren en Aziatische gerechten.
En natuurlijk als aperitief

Esk Valley - Pinot Noir - Black Label
Northern Island - Hawkes Bay
Druivensoorten
100% Pinot Noir
Wijnomschrijving
De Pinot Noir is heel intens van kleur. Hij heeft
een zeer aromatische neus en is een typische
Hawkes Bay Pinot Noir. De smaak van
pruimen en kersen domineren met een subtiele
hint van eikenhout. Het is een zijdezachte wijn
met voldoende tannines voor een stevige
ruggengraat.
Serveertemperatuur
16 -18 C.
Te serveren bij
Bij eend, rund- en lamsvlees, wild of belegen
en oude kazen
Licht gekoeld 11-13C
Ook lekker bij oosterse gerechten

Esk Valley - Riesling- Black Label
Wijnomschrijving
Een super strakke, stuivend fruitige Riesling.
Druivensoorten
100% Riesling
Serveertemperatuur:
Ca. 10 graden Celsius
Te serveren bij: ·Zalig bij vis (forel), wit vlees en
gevogelte
of bij de zuurkool

http://wijnweetje.nl

