
 

Nerin Terra (Belondrade
Y Lurton)

OMSCHRIJVING

Jean Belondrade was niet van plan rode wijn te maken,
ze zijn wereldberoemd om hun witte wijn in
Bourgognestijl. Het was eerder logisch om naar het
naburige Ribero del Duero te gaan of zelfs Rioja. Het liep
anders, een oude vriend van Jean zijn vader Gonzales
Cores nodigde hen uit om naar Priorat te komen, er was
daar een oude verlaten wijngaard te koop. Ze vonder er
een wijngaard van 2.9ha volledig verwaarloosd, jaren niet
gesnoeid maar met een goeie oriëntatie, in
amfitheatervorm met een hoogteverschil van bijna 100m
en een schitterend terroir van leisteen op de top, kalk op
de helling en droge klei aan de voet. Ze zagen direct het
potentieel van deze wijngaard en kochten hem. Na 4 jaar
zwoegen om de terrassen te herstellen en de oude
wijnstokken, die begin jaren 1980 waren aangeplant,
nieuw leven in te blazen vond de eerste oogst in 2018
plaats. Slechts 1900 flessen werden gebotteld. 

Wijn
Hun eerste oogst van slechts 1900 flessen is een feit.
Volledig hand geplukt. Zeer lage opbrengsten geven een
wijn van hoge kwaliteit met een elegant en sappig
karakter. De diversiteit van de bodem en de verschillende
druivenrassen geven veel complexiteit aan de wijn. Na
vinificatie gaat de wijn op gebruikte eiken vaten voor een
aantal maanden. Priorat is gekend voor kracht maar hier
valt de elegantie en koele complexiteit op met een
zijdezachte structuur en lange afdronk.

 

CATEGORIE

Rode wijn

LAND VAN HERKOMST

Spanje

STREEK

Catalonië

TYPE

rood, krachtig

GERECHT

ROOD VLEES
gebakken, gegrild (rund, lam)
stoofpotje (rund, lam, wild)

WILD
pluimwild ( duif, eend, kwartel)
pelswild (hertenkalf, haas, everzwijn)

KAAS
rood schimmel kaas (époisses, herve)

JAARTAL

2019

APPELLATIE

Priorat

DOMEIN

Nerin Terra, Clos de l'Afaitador by
Belondrade Y Lurton

INHOUD

0.75L

DRUIF

60% carignan, 35 grenache, 5%
andere variëteiten

AFSLUITING

Kurk

Roels wijnimport bv  Heirweg 194
8800 Roeselare
051 74 49 65
Fax. 051 74 73 42
info@roels.be
https://www.roels.be

 Do - Vr: 13.30u - 18.00u
Za: 10.00u - 12.30u
Zondag gesloten
Alle andere dagen altijd mogelijk na afspraak

https://www.roels.be/nl/
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