'Merlot de Purcari'
2017
Château Purcari
Ooit werden de wijnen van Château Purcari
gedronken door koninklijke families en
overladen met prijzen. Nu schittert dit
juweeltje uit Moldavië weer in zijn
oorspronkelijke glorie. Een insidertip voor
ontdekkers!
Wijnsoort

rode wijn

Wijngoed

Château Purcari

Regio

Ștefan Vodă

Druivensoort

merlot

Smaak

droog

Serveertemperatuur

16-18°C

Alcoholpercentage

13%

Rijpingspotentieel

tot 2024

Opvoeding

Barrique

Liter

0,75

Wine in Black score: 93 punten
Het was destijds, in 1878, een kleine sensatie in Parijs: een wijn van Château Purcari die de
felbegeerde gouden medaille won op de Wereldtentoonstelling. De jury was stomverbaasd. Zij
waren er immers vast van overtuigd dat zij één van de edele wijnen van een legendarisch
Bordeaux-château in hun glas hadden. Maar in plaats daar van kwam de wijn uit de Republiek
Moldavië! De wijnen van Château Purcari maakten al snel internationaal naam en vonden
wereldwijd gretig aftrek. Maar na twee wereldoorlogen en de daaropvolgende inlijving bij de
Sovjet-Unie was er noch van de reputatie, noch van de vroegere glorie iets over. Toen
Moldavië in 1991 een onafhankelijke republiek werd, ging Purcari echter weer aan het werk en
bewees dat de wijn nog steeds de 'Bordeaux van het oosten' is. En inderdaad: in een blinde
proeverij zouden de meeste deelnemers deze merlot direct op de legendarische rechteroever
plaatsen. Het enige verschil met de Bordeau-iconen: de prijs. Want de 'Merlot de Purcari' 2017
is een voorbeeldige Best-Buy.

Proefnotitie
Sprankelend robijnrood presenteert de wijn zich in het glas met een delicate opheldering aan
de rand. Het bouquet is meteen een spektakel van fruit met hints van donkere pruim, zwarte
kers, moerbei en een vleugje cassis. Deze hints worden fijn aangevuld door klimop, karamel,

rozenblaadjes en een lichte toets van vanille. In de mond vallen als eerste de fluweelzachte
tannines op, die de evenwichtige structuur van de wijn zeer vakkundig omlijsten. Tonen van
gebrande koffiebonen en een aangename kruidigheid luiden de adronk in, die even lang als
zacht is.

Past perfect bij
Of het nu gaat om steaks, burgers, gegrild buikvlees of sterk gemarineerde zalm met
geroosterde groenten: deze merlot mag bij de volgende barbecue zeker niet ontbreken.

Wijngoed
Château Purcari, niet ver van de Zwarte Zee, werd in 1827 gesticht in het zuidoosten van
Moldavië. Daarmee is het een van de oudste wijnhuizen van het land - en een van de
beroemdste. Het wijnhuis vierde zijn eerste internationale triomf op de Wereldtentoonstelling
van Parijs in 1878. Bij een blinde proeverij waren de Franse juryleden zo onder de indruk van
een droge wijn dat ze er zeker van waren dat het een speciale nieuwe wijn uit Bordeaux was
en gaven hem de eerste prijs: de gouden medaille. Tot hun verbazing vernamen zij dat de
wijn zijn oorsprong had in Moldavië. Vanaf dat moment waren de wijnen van Purcari lange tijd
even beroemd als de Bordeaux-wijnen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de wijnmakerij zwaar beschadigd en pas in 1950
herbouwd. Het duurde echter tot de stichting van de onafhankelijke Republiek Moldavië in
1991 voordat er voor het eerst weer wijn werd geproduceerd zonder invloed van de staat.
Intussen is ook Château Purcari teruggekeerd op het internationale wijntoneel. Naast
internationale druivensoorten zoals pinot noir of merlot omvat de portefeuille ook inheemse
druivensoorten zoals rara neagră.

De wijn
De Château Purcari 'Merlot de Purcari' 2017 is gemaakt van 100% merlot. Na de handmatige
oogst werden de druiven geselecteerd, gedeeltelijk ontsteeld en koud gemacereerd. Tijdens
de gisting werd de dop verschillende keren ondergedompeld. De wijn rijpte zes maanden in
Franse barriques. Daarna werden de afzonderlijke partijen samengevoegd en gebotteld.

