Clos des Fous 'Dulcinea' Chardonnay
2016

Clos des Fous is een nieuw mini project van vier ‘fous de vin’. Vooreerst is er
Pedro Parra, de grote terroirspecialist die over heel de w ereld door de meest
kritische w ijnbouw ers ingehuurd w ordt en zijn terroiradvies geeft. Dan heb je
viticulturist Paco Leyton die de algemene leiding op zich neemt. De w ijnmaker
is niemand minder dan François Massoc, een Chileen met roots in Bourgogne.
En last but not least is er Albert Cussen, die met zijn jarenlange ervaring in de
w ijnindustrie in Chili een stevige reputatie heeft opgebouw d, en de Chileense
w ijnmarkt kent als geen ander. De vier partners zijn gepassioneerd door grote
w ijn. Voor Clos des Fous oriënteren ze zich vooral naar de zuidelijke streken
van Chili, een flink stuk koeler dan de traditionele regios zoals Maipo. De
w ijngaarden voor de magnifieke Chardonnay en Cabernet Sauvignon situeren
zich in Alto Cachapoal, en w erkelijk ‘Alto’! De terrasjes, w erkelijk in de Andes
gebergten, zijn bijzonder alluviaal met een dikke grindbodem. De Pinot Noirw ijnen van Clos des Fous komen van Zuid-Chili, w aar een koel klimaat en
unieke terroir voor spectakel zorgen. De beperkte cuvées Pinot Noir zijn
zonder meer uniek en als beste van Zuid-Amerika te beschouw en. Clos des
Fous schittert met een collectie w ijnen met veel ego en finesse. Top!

Land:
Streek:
Samenstelling:

Chile
Malleco Valley
100% Chardonnay
Recensies
Parker: 94/100
The 2016 Dulcinea was produced from a dry-farmed vineyard
planted in 2010 in Traiguén in the south of Chile. It's a fresh
vintage with good weight, combining elegance and ripeness,
always super tasty, elegant and long on the palate, in a subtle
way. There is less oak than previous vintages, because in the
beginning they had to use new barrels. It opens up in the
glass, showing some reductive minerality not unlike some of
my favorite whites from Burgundy. They have increased
volumes here to 1,500 bottles. It should develop nicely in
bottle.

