NEW ZEALAND,
MARLBOROUGH
MARLBOROUGH Sauvignon 'Sauvignon Blanc' Saint Clair
Blanc Origin Saint Clair'
Family Estate

Nieuw-Zeeland heeft vele troeven om hoogstaande
wijnen te produceren. De belangrijkste is ongetwijfeld
het koele klimaat waarin druiven langzaam kunnen rijpen
waardoor hun meest subtiele geuren en smaken worden
ontlokt, en daar kan men prachtige wijnen met veel
finesse en voldoende frisheid mee maken. Het heeft
eigenlijk lang geduurd alvorens we dat hier in Europa
door hadden. Pas in de jaren tachtig, toen een NieuwZeelandse Sauvignon Blanc tijdens een blindproeverij
met vele Franse en andere toppers als beste uit kwam,
kwam alles goed op gang. Dat late ontdekken heeft
ongetwijfeld te maken met het feit dat Nieuw-Zeeland
slechts 1% van de totale wijnproductie in handen heeft en
dat het bovendien, voor ons althans, aan de andere kant
van de wereld ligt. De eerste druivenstokken werden hier
reeds in 1819 aangeplant. 90% van de druivenoogst is
afkomstig van 3 regio's: Marlborough, Gisborne en
Hawkes Bay. In totaal strekken de wijngaarden zich uit
over 1000 kilometer. De geschiedenis van de wijnbouw
in Nieuw-Zeeland begon met de eerste wijnstokken die
Samuel Marsden in 1819 uit Australië meebracht. Rond
1970 liet de Nieuw-Zeelandse wijnindustrie zich leiden
door het advies van de Duitse professor Helmut Becker
om Müller-Thurgau aan te planten. Vanaf de jaren tachtig
echter gaan wijnboeren aan de slag met Sauvignon Blanc.
Ondertussen kunnen de Nieuw-Zeelandse wijnen van dit
ras zich moeiteloos meten met de beste Sauvignons van
de wereld. En misschien zit de zogenoemde 'Wine Export
Certification' daar voor iets tussen. Die ziet erop toe dat
alleen kwaliteitswijnen geëxporteerd worden en dit
slechts na een chemische en proeftechnische keuring. Het
grootste compliment is wel dat een vooraanstaande
producent van Sancerre zelf een wijngaard heeft gekocht
in Marlborough! Het wat koelere Zuidereiland is qua
productie verreweg de belangrijkste regio, met een
wijngaardareaal dat groeit naar 23.000 hectare, dat wil
zeggen bijna twee derde van het totaal dat Nieuw
Zeeland vertegenwoordigt. Het land heeft niet alleen
wonderlijke landschappen te bieden in films van Peter
Jackson, maar ook de klimatologische omstandigheden
zijn er uiterst geschikt. De majestueuze bergketens
houden wind en regen tegen, de Grote Oceaan beïnvloedt
gunstig de temperatuur en de zuidelijke ligging zorgt
voor lange dagen met veel zonuren. Zo krijgen we een
unieke opbouw in aroma's en smaakstoffen die tot
uitdrukking komen in de expressieve wijnen van dit
gebied. Pioniers in Marlborough waren Neal en Judy
Ibbotson, die in 1978 hun eerste wijngaard aanplantten.
Aanvankelijk verkochten ze hun druiven aan lokale
wineries, maar stilaan ontstond de wens om zelf wijnen
te maken. Ze trokken Kim Crawford aan, één van de
beste wijnmakers van Nieuw Zeeland, en in 1994
lanceerden ze met veel succes de eerste "Saint Clair
Estate"-wijn (genoemd naar de familie Sinclair, eerste
eigenaar van het landgoed). Vandaag de dag heeft het
familiebedrijf -met vader en moeder Ibbotson, hun twee
dochters Sarina en Julie, en zoon Tony- ruim 100 hectare
wijngaard in zijn bezit. De Ibbotsons produceren niet
alleen Sauvignon Blanc, kenmerkend voor Marlborough,
maar ook een hele reeks wijnen van verschillende
druivenrassen. De Saint Clair Sauvignon Blanc heeft een
heldergele kleur en lichte kleverigheid. We snuiven de
typische geuren op van gras, pompelmoes, kruisbes,

Neal et Judy Ibbotson, pionniers à Marlborough, ont
planté leur premier vignoble en 1978. Ils vendaient
initialement leurs raisins aux 'wineries' locales mais petit
à petit, ils ont souhaité élaborer leurs propres vins. Ils ont
fait appel aux services de Kim Crawford, l'un des
meilleurs vinificateurs de Nouvelle-Zélande et en 1994,
ils ont lancé avec succès le premier vin 'Saint Clair
Estate' (nommé ainsi d'après la famille Sinclair, premiers
propriétaires du domaine). Aujourd'hui, l'entreprise
familiale avec papa et maman Ibbotson, leurs deux filles
Sarina et Julie et leur fils Tony, est propriétaire de plus de
100 hectares de vignes. Les Ibbotson ne produisent pas
seulement du sauvignon blanc, cépage caractéristique de
Marlborough, mais aussi toute une série de vins de
différents cépages. Le Saint Clair Sauvignon Blanc
possède une robe jaune pâle brillante et concentrée. Le
nez dévoile les arômes typiques d'herbe fraîchement
coupée, de pamplemousse, de groseille à maquereau, de
fruit de la passion ainsi que des touches salines. Après
l'attaque prometteuse suit un milieu de bouche ample,
plein et tendu. La finale pimpante qui s'étire en longueur
est dominée par la fraîcheur, des touches de goyave et
d'agrumes. Il fera l'affaire à l'apéritif mais accompagnera
aussi judicieusement les coquillages et les crustacés, les
salades printanières au poulet ou au dindon fumé. A
servir à 10-11 degrés entre sa première et sa troisième ou
quatrième année.

Artikelnummer:

245I

N°:

245I

Land:

Nieuw-Zeeland

Pays:

Nouvelle-zélande

Regio:

Marlborough

Région:

Marlborough

Appelatie:

Marlborough

Appelation:

Marlborough

Druivensoort:

Sauvignon Blanc

Cépage:

Sauvignon Blanc

Alcohol:

13%

Alcohol:

13%

Rijping op vaten:

Geen

Vieillissement en fûts:

Pas vieilli en fûts

www.magnuswijnen.be

www.magnuswijnen.be

