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MATETIC, CORRALILLIO SAUVIGNON BLANC
BIO

Producent :

Matetic Wines

Producent :

Matetic Wines

Werelddeel:

Zuid-Amerika

Werelddeel:

Zuid-Amerika

Land:

Chili

Land:

Chili

Appellatie:

San Antonio Valley

Appellatie:

San Antonio Valley

Type wijn:

Witte wijn

Type wijn:

Witte wijn

Alcoholgehalte:

13.5%

Alcoholgehalte:

13.5%

Inhoud:

75cl

Inhoud:

75cl

Druivenras(sen):

Sauvignon blanc

Druivenras(sen):

Sauvignon blanc

Beschrijving:

Beschrijving:

Deze biologisch gemaakte wijn uit Chili komt uit de San
Antonio Valley op 20km van de Pacific Ocean. Het koeler
klimaat in deze regio laat toe om de sauvignon blanc druif in
optimale omstandigheden te telen. Matetic werkt volledig
biologisch met respect voor de bodem en de omgeving. De
druiven worden handgeplukt en staan op granietbodems die
veel mineralen bevatten. De licht gele kleur in het glas
schitert en de aroma's van citrus, lichee en mango strelen de
neus. In de mond proeven we een intense wijn in balans met
de frisse toetsen in de wijn. Meer info op www.matetic.com
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Wijn & Gerecht:

Wijn & Gerecht:

Serveer aan 7° bij zeevruchten, geroosterde vis, salades of
gewoon als aperitief met hartige hapjes.
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Bewaartijd:

Bewaartijd:

2-4 jaar

2-4 jaar

