Seresin Sauvignon Blanc 'Organic'
2018

Michael Seresin w erd in Nieuw Zeeland geboren, maar w erkt tegenw oordig als
filmmaker in London. W anneer ik hem vraag w aarom hij het w ondermooie
domein in Marlborough voor het grootste deel van het jaar inruilt voor London,
lacht hij dit een beetje w eg. ‘Ik moet van het filmmaken geld verdienen om de
w inery te financieren’ is zijn antw oord. Michael is een overtuigd supporter van
alles w at bio en organisch is. Het domein Seresin w erd opgericht in 1992.
Zow el de w ijngaarden als de olijfbomen dragen een bio-certificaat. Michael’s
prachtige privé-domein in Nieuw Zeeland aan de ‘W aterfall Bays’ w ordt
jaarlijks omgetoverd tot een soort restaurant. Een topchef van eender w aar
ter w ereld kookt er gedurende een w eek de sterren van de hemel. Het domein
is enkel bereikbaar per boot. De natuur hier is adembenemend, een w aar
paradijs! Sauvignon Blanc is de meest populaire w ijn van het Seresin gamma,
en inmiddels bij Ad Bibendum een ‘klassieker’. De Marlborough regio leent zich
als géén ander voor deze variëteit. Verticale degustaties (meerdere
jaargangen van dezelfde w ijn) van deze Seresin Sauvignon Blanc bevestigen
de continuïteit en kw aliteitsklim, evenals het goede bew aarpotentieel. Maar de
enthousiaste w ijnmaker Clive Dougall zou misnoegd zijn indien w e de andere
Seresin-w ijnen vergeten. En terecht! De grote Chardonnay, in tw ee
gedaantes: ‘Estate’ met goede concentratie en grote elegantie en de ‘Reserve
Limited Release’ met grote complexiteit en vette doch frisse lange afdronk.
Maar op Seresin is het niet enkel w it w at de klok slaat. De laatste jaren w erd
de focus uitgebreid naar de fijne Pinot Noir. De verschillende w ijngaarden
w orden separaat geoogst en gevinifieerd, en dragen op het label de naam van
de w ijngaard mee. Seresin biedt een supergamma dat w ij met fierheid voeren.

Land:

New Zealand

Streek:

Marlborough

Samenstelling:
Proef:

100% Sauvignon Blanc
Marlborough staat garant voor schitterende SauvignonBlanc w ijnen w aarbij Seresin de eerste viool speelt. Licht
glanzend strogeel, kristalhelder en intens, met loepzuivere,
lange tranenslierten. Fantastisch uit het glas springend
boeket met citrus, citroengras en rijpe kruisbes. In de
mond ananas en zesty meloenen, suppersappig en
mineraal gespannen. Fluw elige body maar zeker niet
zw oel. Sauvignon in het kw adraat. Een terechte ad
Bibendum klassieker!!
Recensies
Michael Cooper:
5 STARS & SUPER CLASSIC - Michael Cooper Buyer's Guide to
NZ Wines
Parker: 91/100
Bottled just three weeks before my visit, the 2018 Sauvignon
Blanc seemed pretty recovered, offering up ripe nectarine and
cut-grass notes on the nose. Medium to full-bodied, it's plump
and silky on the palate, showcasing round fig and melon notes
before tailing off just a bit abruptly on the finish. Fifteen
percent of the blend went into puncheons and 5% is Sémillon.
Bob Campbell: 91/100

