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TORRONTES RESERVA 2011 € 7,50 **** 
Simonne Wellekens  
Behalve Chileense en Zuid-Afrikaanse is ook Argentijnse wijn goed vertegenwoordigd in het 
assortiment van de Oxfam-wereldwinkels. De kwaliteit is opvallend goed. De wijnen komen van 
een coöperatie, La Riojana, in het noordwesten van Argentinië. Zowat 500 leden produceren een 
groot aantal druiven in de provincie La Rioja. Torrontes is de meest aangeplante druif, in negen 
versies goed voor 20 miljoen liter wijn per jaar.  

De reserva is opvallend helder en heeft een intens aroma met rijpe perzik, ananas, jasmijn, 
meloen en citrus. In de mond komt een brede, sappige wijn met veel fruit. In de stevige basis 
komen de aromatische eigenschappen van de witte druif tot volle expressie. Het geheel staat 
garant voor veel drinkplezier, goed in balans met fijne zuren van begin tot eind. Uitstekend bij 
oosterse gerechten, niet al te pikant.  

MALBEC RESERVA 2011 € 7,95 **** 

Dat malbec wereldwijd een ster werd, heeft de druif te danken aan Argentinië, het koninkrijk voor 
de druif uit het Franse zuidwesten. De wijn kan veel gedaanten aannemen. Sommige zijn eerder 
zacht en toegankelijk en hoef je niet te bewaren, andere zijn krachtig en rijk aan tannine. Frisheid 
en een geweldig fruitprofiel zijn de gemeenschappelijke factor.  

Deze wijn is het paradepaardje van La Riojana. De kleur is dieppaars, met veel fruit in de aanzet. 
Klein rood fruit, donkere bes, hints van pruim, subtiele toetsen van vanille en donkere chocolade 
met wat houtkruiden vormen het brede aroma. De smaak is vloeiend, sappig, elegant en medium 
gevuld met plezierig hout en een pittige lengte. Lekker bij stoofpotjes en gegrild rood vlees. 

GRAN RESERVA SYRAH 2010 € 10,95  **** 

Opnieuw een charmante wijn. De coöperatie pakt hier uit met een schitterende melange van veel 
fruit, specerijen, een pittige kruidigheid en een discrete verfijning. De kleur is diep en jong met 
paarse nuances. De fraaie geur ontwikkelt zich breed en complex met zwarte bosbes, donkere 
kers, braam en zoethout. Een heerlijke start met een volle, vlezige smaak gaat gepaard met een 
stevige onderbouw. Frisse zuren, rijp fruit en smaakvolle, lichte tannine versmelten later tot een 
zacht en romig geheel. De sappige finale met hints van chocolade en een pittig eind blijft lang 
nazinderen. Een elegante, drinkklare wijn. Goed bij wild en geroosterd vlees met kruidige sauzen.  

De wijnen zijn te koop in de Oxfam-wereldwinkel, www.oxfamwereldwinkels.be 
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