Sauvignon Blanc
Awatere Valley
Marlborough 2019
Fincher & Co.
Kiwi-sauvignon blanc met een Frans tintje: hier
flirten tropische tonen met kruidige Loireelegantie. Bovendien is de prijs van deze
fantastische Fincher & Co fenomenaal en
ontving hij 93 punten van wijncriticus Sam
Kim.
Wijnsoort

witte wijn

Wijngoed

Fincher & Co.

Regio

Marlborough

Druivensoort

sauvignon blanc

Smaak

droog

Serveertemperatuur

8-10°C

Alcoholpercentage

13,5%

Rijpingspotentieel

tot 2023

Opvoeding

Roestvrijstalen tank

Liter

0,75

Awards
93/100 Punten Wine Orbit
"It's fabulously lifted on the nose showing kiwifruit, Granny Smith apple, nettle and lime peel
aromas, followed by a concentrated palate that's pristine and wonderfully flavoursome. The
wine offers excellent fruit purity together with refreshing acidity, making it highly enjoyable."
- Sam Kim

Wine in Black score: 93 punten
Het schilderachtige en ruige Marlborough is het eldorado voor cool climate wijnen in NieuwZeeland. Kenners van de Nieuw-Zeelandse wijnbouw denken bij Marlborough vooral aan de
naam Cloudy Bay, dat als pionierswijnhuis de weg heeft vrijgemaakt voor andere wijnhuizen.
Intensief tropisch-fruitige sauvignon blanc was het devies. Maar inmiddels is de stijl in
Marlborough veranderd: de sappige, tropische kaskrakers worden vergezeld door op de Loire
geïnspireerde, meer ingetogen sauvignon, waar fruitaroma’s hand in hand gaan met een fijne
kruidigheid en een lichte mineraliteit.

Een van de wijnhuizen ‘nieuwe stijl’ is Fincher & Co, een project van Master of Wine Liam
Steevenson en de Nieuw-Zeelandse topwijnmaker Ben Glover. De beste percelen voor hun
Frans getinte sauvignon liggen in Awatere Valley, een koel deel van Marlborough dat zeer
dicht bij zee ligt. De constante bries uit de Stille Oceaan koelt deze warmste regio van NieuwZeeland overdag af, laat de druiven langzaam rijpen en zorgt zo voor een intens
druivenaroma met verkwikkende wijnzuren. Ook Sam Kim is overtuigd geraakt van zo veel
maritieme frisheid en hij bekroonde de Sauvignon Blanc Awatere Valley Marlborough 2019
met 93 punten. Een geweldige wijn!

Proefnotitie
Het zuiver strogeel met een delicaat groen randje vormen de opmaat voor een spannende
rendez-vous met deze sauvignon blanc. Het geconcentreerde bouquet onthult verleidelijke
aroma's van vers gemaaid gras, tropisch fruit, kruisbes, witte perzik, citrus, verse kruiden en
een subtiele minerale toets. In de mond ontmoet Marlborough de Loire: subtiel tropisch fruit
combineert prachtig met een kruidige mineraliteit, alles ondersteund door fijne en zeer
levendige zuren. De finale is sappig en smaakvol. Dit is een sauvignon uit de Nieuwe Wereld
die ook bij liefhebbers van de Oude Wereld in de smaak zal vallen.

Past perfect bij
Een visgerecht is een uitstekende keuze. Een dorade met groenten en verse kruiden gegaard
als pakketje in aluminiumfolie doet deze wijn eer aan.

Wijngoed
Fincher & Co. is gevestigd in Marlborough, in het uiterste noordoosten van het Zuidereiland
van Nieuw-Zeeland. Fincher & Co. is een joint venture van twee wijnfanaten: Liam Steevenson
en Ben Glover. Liam is een getalenteerde wijnhandelaar en wijnboer. In 2004 baarde hij
opzien door als jongste persoon ooit de pittige opleiding Master of Wine te voltooien. Voor zijn
werk reisde hij de halve wereld rond. Zijn compagnon Ben is een van de beste wijnmakers van
Nieuw-Zeeland en heeft al meer dan 20 jaar wijnexpertise op zijn naam staan. Hij was chefwijnmaker bij onder andere Mud House en Wither Hills. Daarnaast werkt hij op zijn eigen
familiewijngoed Zephyr. Het doel van de twee wijntalenten: het opsporen van buitengewone
wijngaarden in Marlborough, die laten zien hoe veelzijdig sauvignon blanc kan smaken.
Geen makkelijke klus, want er zijn veel bijzondere wijngaarden in Marlborough te vinden: de
percelen in de Wairau Valley zijn warm en droog, zodat de sauvignon blanc hier de tropischfruitige kant opgaat. In de koelere Awatere Valley, die dichter bij de Stille Oceaan ligt, zijn de
wijnen iets frisser, kruidiger en bezitten ze meer zuren. Op de wijngaarden ontstaan
veelzijdige wijnen, die niets te maken hebben met de Nieuwe Wereld blockbusters met een
overvloed aan tropisch fruit. Liam en Ben geven zelfs de wijnen uit het warme Wairau Valley
een uiterst elegante draai. Daarnaast verbouwen de twee mannen ook sémillon en pinot noir,
sommige wijnstokken staan zelfs helemaal in het verre zuiden van het eiland, in het
beroemde Central Otago. Daarvan produceren de compagnons een bourgogne-achtige pinot
noir. Waar de druiven ook vandaag komen: Fincher & Co. zorgt voor fijn samengestelde
meesterwerkjes, gemaakt met ambachtelijke precisie.

De wijn
De druiven voor de Fincher Awatere Valley Sauvignon Blanc Marlborough 2019 komen uit de
Awatere Valley. De druiven werden half april geoogst, vervolgens voorzichtig geperst en bij
een lage temperatuur gevinificeerd en gerijpt in roestvrijstalen tanks. In augustus is de wijn

gebotteld.

