
Spy Valley Pinot Noir ‘Southern 
Valleys’ 2015
RED WINE - SMOOTH | CHERRY   

PINOT PLEASURE UIT NIEUW ZEELAND

Dit is een aantrekkelijke Pinot Noir die heel wat fruitplezier heeft meegebracht 
uit het zuidelijke halfrond. We vinden rijpe pruimen en rode bessen in de neus 
en ook in de mond komt het zachte rijpe fruit naar voren. De zachte tannines 
zijn rijp en ondersteunen het fruit zodat de afdronk de nodige structuur krijgt. 
De finale is gelaagd en lang.

De druiven worden manueel geoogst en 
gevinifieerd in kleine batches om de verschillen 
in terroir te laten spreken. Er worden enkel 
natuurlijke gisten gebruikt en na 11 maanden op 
vat wordt de wijn geblend tot een elegant en 
complex geheel.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Klein wild zoals fazant en kwartel, 
gevogelte

13 - 16°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2023

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Pinot Noir

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Leemhoudende klei en kiezels

200m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (13,5%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • Sauvignon Blanc is thuis in Marlborough 
en zorgt voor de exotische toets

 • Spy Valley experimenteert met 8 
druivensoorten, wij kozen de 3 beste

 • Ze maken als één van de eersten 
Sauvignon Blanc met laag alcoholgehalte

VINETIQ SELECTION

Onze keuze voor Spy Valley is gebaseerd 
op het feit dat de wijnmakers de Sauvignon 
Blanc een heel interessante invulling hebben 
gegeven, onder meer door vroeger te 
oogsten en volledig cool climate te werken. 
Een echte Vinetiq-wijn dus.

HET ‘GEHEIM’ VAN GOEDE WIJN

Eigenlijk zou hier niets mogen staan: zoals 
de naam Spy Valley al aangeeft, staan de 
wijnbouwers op geheimhouding. Maar het 
pionierswerk van Bryan en Jan Johnson, die 
in de door iedereen ongeschikt verklaarde 
Waihopai Valley in Marlborough wijn begon-
nen te verbouwen, is te indrukwekkend om 
onvermeld te laten. Net als het ambacht van de 
wijnbouwers zelf, die sommige oogsten nog 
met de voeten persen.

“Het proces wordt volledig in 
functie gesteld van de druiven. 
Het geheim van onze wijnen is 

even eenvoudig als geniaal: focus 
op kwaliteit en aandacht voor 

details.”

Spy Valley
NIEUW ZEELAND | MARLBOROUGH  


