
Wijnhuis
Het gedachtegoed achter TerraMater is al net zo bijzonder als hun wijnselectie zelf. TerraMater is 

vernoemd naar ‘Moederaarde’ en men gelooft dat alles wat leeft en bloeit tot stand komt door het 

samenspel van onze aarde en de zon. Hun filosofie is te werken in harmonie met de omgeving, het 

genereren van verbeteringen in de gemeenschap en een serieuze inzet voor een gezonder leven. Dat 

proeft u in de prachtige wijnselectie van dit excellente wijnhuis!

Bij dit wijnhuis wordt topkwaliteit wijnbouw, drang naar innovatie, optimale zorg voor wijngaard 

en milieu met oog voor eeuwenoude Chileense traditie samengebracht in een perfecte combinatie 

die werkt. De wijnselectie van TerraMater bezit smaakvolle, moderne, elegante, verrassende en 

hoogwaardige wijnen in drie kwaliteitsniveaus. Met plezier laten we u kennis maken met Paso del 

Sol, verkwikkende entrylevel wijnen, de Vineyard Reserve lijn met verrassende frisse blends en hout 

gelagerde wijnen en de topkwaliteit  in Limited Reserve serie. Dit is Moederaarde op haar best.

Wijnbeschrijving
Deze volle wijn gemaakt van het druivenras Chardonnay heeft een geur van tropisch fruit met een 

lichte vanille toets en iets van noten. De smaak is fruitig, rijk met rijpe rode appels en tropisch fruit. Er is 

iets eikenhout waar te nemen doordat 30% van deze stille wijn een rijping op Frans eikenhouten vaten 

ondergaat. Bijzonder is deze Chardonnay met houtopvoeding omdat ze zeer aangenaam fris in stijl is 

door het voorkomen van malolactischefermentatie. De afdronk is daardoor lekker sappig en lang, dat 

naar meer doet verlangen. 

Wijn-Spijscombinatie
Deze wijn is een goede combinatie met zalm, gevogelte, diverse groente en lichte kazen.  

TerraMater, Vineyard Reserve Chardonnay, Maipo Valley

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  

Druivensoort:

Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 

Serveertemperatuur: 

Bewaaradvies:

Besteleenheid:

W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

Isla de Maipo

Chardonnay

Deels Frans eikenhout

Maipo Valley

12 graden

Chili

13.2 %

2 tot 4 jaar

6 flessen


