Vergelijkende proeverij
Montes, Chili en Kaiken, Argentinië
• Aurelio Montes begon in 1988 met 3 partners een boutique-winery in Colchagua,
een subregio van de Rapel Valley
• De eerste wijn, onder eigen naam uitgebracht was de Montes Alpha, een wijn van
grotendeels Cabernet Sauvignon gemaakt van zorgvuldig geselecteerde oude
wijnstokken. 55 % van de wijn rijpt 12 maanden in Franse eiken vaten.
• Viña Montes begon met een productie van 80.00 flessen, nu heeft het bedrijf 600
hectaren wijngaarden in Colchagua, Aconcagua en Curicó en produceert het 6
miljoen hectoliter.
• In 2010 kocht Montes een wijnbedrijf, dat sinds 1920 actief was in Mendoza.
• De naam Kaiken is afgeleid van Caiquenes, een wilde ganssoort, die op zijn trek
van Patagonië naar Argentinië de Andes oversteekt, net als Montes dat heeft
gedaan.
• In 2011 ging Aurelio jr. daar als directeur/wijnmaker aan de slag

Wijnkaart Chili

Wijnkaart Argentinië

Vergelijking van klimaten
Chili

Argentinie

Mediterraan zeeklimaat
Continentaal klimaat
Warme, droge zomers, koele winters
Hete zomers, koude winters
Voldoende neerslag
Droog met plaatselijke regenval
2 x zo veel regen als in Argentinië
2 x zo weinig regen als in Chili
Gem. temperatuur juli: 8-10 °C.
Gem. temperatuur juli: 6 – 9 °C
Gem. temperatuur januari: 18-20 °C.
Gem. temperatuur januari: 21-24 °C.
Elke dag 12 en 17 u. wind vanuit zee Tussen 11 en 18 u. wind vanuit de Andes
‘s nachts koele wind vanuit de Andes
die de temp. verlaagt met 2 à 3 °C.

Colchagua Valley
• In het Oosten de uitlopers van de Andes, in het Westen de kustheuvels die
bescherming bieden tegen de wind vanuit de Oceaan
• De Tinguiriraca-rivier loopt langs de noordgrens van de regio en voert
smeltwater mee vanuit de Andes met daarin slib en klei .
• De steile hellingen van de kustheuvels zijn de meest gewilde plekken voor
de wijnbouw.
• Hier zijn goed water doorlaatbare granietbodems. Dit leidt tot kleinere
opbrengst van bessen met een hoge smaakconcentratie
• Deze heuvelachtige locaties zijn wat koeler dan de bodems in de vallei
• Maar door de dagelijkse temperatuurvariatie hebben de druiven in de
hoger gelegen wijngaarden een mooiere zoet/zuur balans

Mendoza,
Valle de Uco en Tupungato
• Mendoza is het grootste wijngebied van Argentinië, 70 % van de wijnbouw
vindt hier plaats
• Kaiken heeft wijngaarden in het Oostelijke deel, in de Valle de Uco en
Tupungato
• De Uco vallei is het hoogst gelegen gebied. De hoogte varieert hier van 900
tot 1250 meter boven zeeniveau
• De gemiddelde temperatuur is hier 14 °C., maar er zijn grote verschillen in
minimale en maximale temperaturen
• De grond is aangeslibd en steenachtig
• De Chardonnay heeft hier een hoge kwaliteit, maar ook Malbec, Cabernet
Sauvignon en Merlot doen het hier goed.

Montes Alpha
Special Cuvée
Chardonnay 2018

DO Zapallar, Casablanca Valley, Aconcagua , Chili
Wijngaard ligt op 7 km. van de Grote Oceaan
• Single Vineyard wijn
• Handgeplukt in de vroege ochtend, koude inweking,
daarna koude vergisting, 13 – 14 °C. 25 dagen
• 70 % krijgt een malolactische vergisting
• 40 % van de wijn rijpt 12 maanden Europees eiken
• 14 % Alcohol
• € 16,75

Kaiken Ultra
Chardonnay 2018
• Altamira wijngaard in Luyan de Coya, 1200 m.
• Kalkrijke bodem met zand en leisteen
• Vistalba, Luyan de Cojo, 1050 m.
• Alluviale bodem met smeltwater uit de Andes
• Hand geplukte druiven
• Koude vergisting 16 °C. 21 dagen , dagelijks batonnage
• Daarna 65 % vergisting in betonnen tanks en 35 % in
nieuwe Franse barriques , vervolgens 12 maanden rijping
• 14 % alcohol
• € 14,95

Montes
Winemaker’s choice
Cabernet Sauvignon 2018
• D.O. Marchigue,Colchagua Valley Chili
• Wijngaarden in Alpata en El Arcangel de Martigue
• Bodems met graniet, maar verschillend in andere
aspecten als hoogte, mineraliteit en geologie.
• Koude inweking 2-3 dagen, vergisting 12 dagen op 2728 °C . Na verwijdering van de most malolactische
vergisting.
• 45 % rijpt in Frans eiken gedurende 8 maanden
• 14,5 % alcohol
• € 8,95

Kaiken Estate
Cabernet Sauvignon 2018
• Mendoza, Valle de Uco, Argentinië
• Hoog gelegen wijngaard Agrelo in Luyan de Cuyo, aan de voet
van de Andes op 950 m. hoogte
• Bodem met aangeslibte leem en zwavelachtige mergel
• De druiven worden handmatig geselecteerd, ontsteeld en het
sap wordt overgepompt in kleine tanks .
• De alcoholische en malolactische vergisting op kleine RVS
tanks gedurende 20 dagen
• 40 % rijpt op Frans eiken barriques, de rest blijft in de RVS
tanks
• 14 % alcohol
• € 9,45

Montes
Winemaker’s choice
Malbec 2018

• Colchagua Valley, Chili
• Wijngaarden in Alpata en El Arcangel de Martigue
• Wijngaarden liggen in de vallei, vlak bij de
kustheuvels
• Koele inweking op 10 °C. 1e. Vergisting 10-15 d.
• Malolactische vergisting op grote RVS tanks
• 45 % rijpt 10 maanden op Frans eiken barriques
• 14,5 % alcohol
• € 8,95

Kaiken Estate
Malbec 2018
D.O. Mendoza, Valle de Uco, Argentinië
Wijngaard Agrelo in Luyan de Cuyo op 950 m.
Bodem met aangeslibte leem en mergel
Vergisting in kleine RVS tanks
Alcoholische en malolactische fermentatie gedurende
20 dagen.
• 40 % 6 maanden in Frans eiken vaten
• 14 % alcohol
•
•
•
•
•

• € 9,45

Montes Alpha
Special Cuvée
Cabernet Sauvignon 2018
• D.O. Valle de Colchagua, Chili
• Marchigue wijngaard die overwegend vlak is met
enkele hellingen
• Bodem is tamelijk ondiep met klei en is goed
waterdoorlatend
• Handgeplukte, special geselecteerde druiven
• Een blend van Cabernet Sauvignon (85 % , 10 % Syrah
en 5 %Carmenère )
• 60 % van de wijn 12 maanden in Frans eiken
• 14,5 % alcohol
• € 16,75

Kaiken Ultra
Cabernet Sauvignon 2018
• D.O. Mendoza, Argentinië
• Vistalba (Luyan de Cuyo) op 1050 m. hoogte
• Alluviale bodem met water erosie vanuit de Andes.
Leemachtig zand met stenen op 1 m. diepte
• Handgeplukt in maart en April
• Koude inweking op 10°C 7 dagen in RVS tanks. 7 dagen
Alcoholische fermentatie in betonnen kuip 27 °C.,
• Spontane malolactische fermentatie in betonnen kuip
• 12 maanden Frans eiken barriques, 1/3 nieuw, 1/3 2e.jrs,
1/3 3e. Jrs.
• 14,5 % alcohol
• € 14,95

Kaiken Ultra
Malbec 2018
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D.O.Mendoza, Argentinië
Los Chacayes, Uco Valley, 1250 m. hoogte
Altamira, Uco Valley, 1200 m. hoogte
Gualtallary, Uco Valley 1300 – 1600 m. hoogte
Handgeplukte en geselecteerde druiven krijgen eerst koude
inweking , 10°C. 7 dagen.
1e. Vergisting gedurende 7 dagen op 26 °C. in betonnen kuipen
met special geselecteerde gisten
Spontane malolactische fermentatie in betonnen kuip
12 maanden in Frans eiken, 1/3 nieuw, 1/3 2e.jrs.,1/3 3e. Jrs.
14,5 % alcohol
€ 16,45

Montes
Angel’s secret
Carmenère 2019

• D.O. Valle de Colchagua, Chili
• Alpata en Marchigue wijngaard
• De Carmenère stokken staan op de vlakke gedeeltes,
waar zij dieper kunnen wortelen
• Handgeplukte en geselecteerde druiven worden eerst
koud ingeweekt , daarna vergist 10-15 d.
• Malloactische fermentatie op RVS
• 47 % rijpt op 2e. en 3e. jaars barriques van Frans eiken
gedurende 10 maanden
• 14,5 % alcohol
• € 23,95

