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ARGENTINIË ALS WIJNLAND

• Samen met Chili het belangrijkste wijnland van Zuid-Amerika

• 4e grootste wijnproducent ter wereld

• De Andes vormt de westgrens, in het oosten ligt de Atlantische Oceaan

• Veel uitgestrekte, droge vlakten met duidelijke klimaatsverschillen

• Het klimaat varieert van subtropisch in het noordoosten, naar gematigd in het midden 

tot droog, dor en koud in het zuiden en in de bergen. 

• 35% witte wijn, 65% rode wijn



ARGENTINIË ALS WIJNLAND

• Specifieke druivenrassen

• Wit: torrontés, chardonnay

• Rood: malbec, bonarda, cabernet sauvignon

• Omdat de Andes veel regen tegenhoudt, zijn de wijngebieden in het centrale deel veel 

droger en warmer dan die in Chili. Daarom leggen boeren wijngaarden aan op grote 

hoogten, waar het koeler is en de druiven hun aroma’s behouden. Sommige wijngaarden 

liggen boven de 1500 meter.









WITTE DRUIVENSOORTEN

• Torrontés: Net zoals malbec, wordt torrontés wereldwijd herkend als ‘de’ Argentijnse 

trots. De torrontés vindt je terug in heel Argentinië, met als beste ambassadeurs La Rioja, 

Salta en San Juan. Ze behoort tot dezelfde familie als de muskaatdruif. Torrontéswijnen 

hebben een geelgroene kleur met gouden reflecties. Haar aroma’s zijn: rozenblaadjes, jasmijn, 

geranium, citrusvruchten, honing en een kruidige toets.

• Chardonnay: De bekendste van de witte druiven! Je kan van deze druif mousserende wijnen 

maken, jonge frisse elegante wijnen zonder houtrijping of volle wijnen met houtrijping.

Chardonnay heeft een lichtgele kleur met groene reflecties. Aroma’s van deze druif zijn: 

groene appel, peer, meloen, ananas, banaan, florale aroma’s, boter en honing. Na houtrijping 

komt hier vanille en chocolade bij.



WITTE DRUIVENSOORTEN

• Viognier: Een druif waar zeer elegante en aromavolle wijnen mee gemaakt 

worden. Vroeger vonden we deze druif enkel terug in de noordelijke Rhône, maar nu 

ook al enkele tijd in Argentinië. De voornaamste aroma’s zijn abrikozen, rijpe perzik, 

meloen, honing, tropische vruchten en karamel.



DE WITTE WIJNEN

• Bodegas la Rosa - Michel Torino - Torrontés 

• Amalaya Blanco 

• Mascota Vineyards OPI Chardonnay 

• Chakana Organic Field White



BODEGAS LA ROSA MICHEL TORINO TORRONTÉS 

• Regio: Salta Calchaqui Valley

• Druiven: torrontés

• Jaar: 2015



BODEGAS LA ROSA MICHEL TORINO TORRONTÉS 

• 10% van de wijn heeft 3 maanden houtlagering

• Kleur: strogeel, helder

• Aroma: rozen, jasmijn, kamperfoelie, sering, witte 

thee, peer, banaan, lychee, muskaatdruif, honing 

• Smaak:  volle aanzet, exotisch, bloemig, amandel-

thee, mooi evenwichtig, aangename afdronk

• Te drinken in combinatie met dim sum



AMALAYA BLANCO

• Amalaya = hoop op een mirakel

• Regio: Salta Calchaqui Valley

• Druiven: 85% torrontés

15% riesling

• Jaar: 2016



AMALAYA BLANCO

• Kleur: 

• helder goudgeel met een groene tint

• Aroma:

• subtiele en complexe fruitige aroma’s, 

citrus (pompelmoes), appel, florale toetsen

• Smaak:

• zachte volle aanzet, rijpe perzik, ananas, 

honing, minerale toetsen

• frisse afdronk met een mooie aciditeit



MASCOTA VINEYARDS OPI CHARDONNAY 

• Regio: Mendoza

• Druiven: 100% chardonnay

• Jaar:  2014



MASCOTAVINEYARDS OPI CHARDONNAY

• Kleur:  strogeel, briljant helder

• Aroma: bloemig, ananas, lychee, sterfruit, 

abrikoos, mango, honing, peer, zilt, gras, 

hout

• Smaak: wijn met een volle aanzet, 

aanwezige zuren en bitters, pompelmoes, 

mandarijn, peer, banaan, hout en lactische

toetsen; matige tot lange afdronk

• Te drinken in combinatie met Mediterrane 

visgerechten, bruschetta



CHAKANA ESTATE WHITE BLEND

• Regio: Mendoza

• Druiven: 60% chardonnay, 40% viognier

• Jaar: 2015



CHAKANA ESTATE WHITE BLEND

• Deels houtgelagerd (50%)

• Kleur: heldere strogeel met groene tint

• Aroma: fruitig, ananas, gebrande toetsen

• Smaak: frisse body, licht zoetige afdronk



BLAUWE DRUIVENSOORTEN

• Malbec: Oorspronkelijk vond je deze druif in Zuidwest-Frankrijk en in Bordeaux. Vandaag kunnen we 

ongetwijfeld zeggen dat malbec het uithangbord is van Argentinië. Van malbec kan je zowel een jonge, fruitige 

wijn maken tot een zeer volle wijn, met zachte tannines en een lange bewaarcapaciteit.

Typische aroma’s zijn: kersen, frambozen, rozijnen, bessen, pruimen en florale aroma’s zoals violet, die gevolgd 

worden door vanille, chocolade en koffie als de wijn houtrijping heeft ondergaan.

• Cabernet Sauvignon: Deze druif wordt onmiddellijk geassocieerd met de grote Bordeauxwijnen. In 

Argentinië geteeld van Salta tot Rio Negro, met andere woorden van noord tot zuid! Dit betekent dat deze 

druif zich makkelijk aanpast aan verschillende ondergronden en terroires. In de noordelijke wijnstreken van 

Argentinië heeft de cabernet sauvignon een heel intense kleur en voornamelijk aroma’s van zwarte bessen en 

groene peper. In Lujan de Cuyo (centraal-Argentinië) wordt de wijn fruitiger, met tonen van rijpe kersen, en in 

het zuiden van het land worden de aroma’s intenser, met mineralen en aardse tonen. De voornaamste aroma’s 

zijn: zwarte peper, groene peper, paprika, frambozen, cassis en tabak.



BLAUWE DRUIVENSOORTEN

• Bonarda: Bonarda is na malbec de meest geplante druif in Argentinië. Ze is afkomstig uit 

Piemonte, Italië. In het begin stond deze druif vooral bekend voor haar tafelwijnen. Daarna 

werd ze gebruikt in assemblages. Dankzij innoverende technologieën wordt van deze druif nu 

ook een 100% variëteit gemaakt.

Net zoals de malbec heeft de bonarda een uitstekende toekomst gevonden in Argentinië.

De wijn van deze druif herken je aan haar donkere kleur, fruitige aroma’s en ronde tannines.

• Syrah: Syrah kent haar reputatie als grote wijn uit de Côtes du Rhône en is het uithangbord 

van Australië (shiraz). Syrahwijnen hebben een intense kleur, volle textuur en fruitige 

aroma’s. De voornaamste aroma’s van syrah zijn: gedroogde vruchten, leder, vlees, marmelade 

van rode vruchten en een kruidige toets.



DE RODE WIJNEN

• Coaba Oaked Bonarda 

• Perlita Malbec/Syrah 

• Bodega Santa Ana - La Mascotta - CS

• Colomé Amalaya Gran Corte 



COABA OAKED BONARDA 

• Regio: Mendoza

• Druiven: 100% bonarda

• Jaar: 2015



COABA OAKED BONARDA 

• 6 maanden in vaten (Amerikaans, Frans)

• Kleur: intense robijnrode kleur met 

violette tint

• Aroma: stevige wijn met veel fruitige 

aroma’s en een levendige aciditeit

• Gerechten: rood vlees, gevogelte, pasta



PERLITA MALBEC/SYRAH 

• Regio:  Valle de Uco - Mendoza

• Druiven: 80% malbec, 20% syrah

• Jaar: 2015



PERLITA MALBEC/ SYRAH 

• Franse eik

• Kleur: briljant, robijnrode kleur

• Aroma: kersen op alcohol, gedroogd fruit

• Smaak: fris, gedroogde kersen, balsamico, 

stevige tannines



BODEGA SANTA ANA LA MASCOTTA CS

• Regio: Mendoza

• Druif: 100% cabernet sauvignon

• Jaar: 2014



BODEGA SANTA ANA LA MASCOTTA CS

• 15 maanden houtrijping

• Kleur: dieprood met een violette toets

• Aroma: cassis en frambozenconfituur, 

een elegante toets van geroosterde 

peper, vanille, zoethout, ceder en 

chocolade. 

• Smaak: zie Aroma; stevige, complexe en 

lange afdronk. 



COLOMÉ AMALAYA GRAN CORTE 

• Regio: Santa Calchaqui Valley

• Druif: malbec (85%), cabernet franc, 

bonarda

• Jaar: 2014



COLOMÉ AMALAYA GRAN CORTE 

• Kleur: intense paarse kleur met 

robijnrode tint

• Aroma: intense geuren van donker fruit, 

kruiden en munt

• Smaak: volle met fruitige aroma’s, toetsen 

van chocolade en stevige tannines



DE PRIJZEN

• Bodegas La Rosa - Michel Torino - Torrontés 9,40 euro Nivoo Vinum

• Amalaya Blanco 8,98 euro Vinoscoop

• Mascota Vineyards OPI Chardonnay 8,20 euro NivooVinum

• Chakana Organic Field White 11,25 euro Vinoscoop

• Coaba Oaked Bonarda 10,24 euro Vinoscoop

• Perlita Malbec/Syrah 13,24 euro Vinoscoop

• Bodega Santa Ana La Mascotta CS 12,20 euro NivooVinum

• Colomé Amalaya Gran Corte 16,24 euro Vinoscoop


