Naam van de wijn: Man O' War - Valhalla Chardonnay
Producent: Man O' War
Herkomstbepaling: Auckland, Waiheke Island
Druivenras(sen): Chardonnay
Wijnbedrijf: Ruim dertig jaar geleden was de gefortuneerde familie Spencer een van de
pioniers op Waiheke Island en kocht maar liefst 1821 hectaren op het oostelijke deel van
het eiland. In 1993 begon de familie met het wijngoed Man O' War en werd het eerste
perceel met chardonnay aangeplant. Vervolgens werden nog eens 75 andere percelen
beplant met o.a. merlot, cabernet sauvignon, malbec, syrah, viognier en sauvignon blanc.
Momenteel vormen deze op specifiek terroir geselecteerde percelen een totaal van 60
hectaren aan wijngaarden van het wijngoed Man O' War die allen in de directe omgeving
van de Man O' War Bay liggen. Een naam die te danken is aan het bezoek van captain James Cook aan
deze baai in 1769 met zijn oorlogsschip van het type Man O' War.
Met het aantrekken in 2008 van de oenoloog Duncan McTavish heeft de kwaliteit en identiteit van de
wijnen van Man O' War een vlucht genomen, zowel bij de basis cuvées van de Estate Wines (witte
etiketten) en waartoe ook de Chardonnay behoort, als bij de Flagship Range (zwarte etiketten). De
Flagship Range zijn de topwijnen van Man O' War en hebben namen gekregen waar een verhaal achter
zit. Bij Valhalla Chardonnay is dat de Noorse mythe van de schitterende gouden zaal waar de zielen van
gevallen Vikingstrijders met Odin en andere goden aan het feesten zijn geslagen (het Walhalla). Een
metafoor voor de speciaal geselecteerde goudgele chardonnay druiven die kunnen rijpen in de allerbeste
eikenhouten vaten.
Regio: Op het Noorder-eiland van Nieuw-Zeeland ligt de Auckland Region, een van de zestien regio’s die
Nieuw-Zeeland telt. Als wijnregio is Auckland al sinds het begin van de negentiende eeuw bekend,
waarvan de wijndistricten Huapai, Henderson en Kumeu als eerste tot ontwikkeling kwamen. In dit warme
klimaat en met een bodem die grotendeels uit klei en zanderige leemlagen bestaat, zijn het vooral
cabernet sauvignon, chardonnay, sauvignon blanc en merlot die tegenwoordig worden aangeplant. Sinds
begin jaren tachtig zijn er ook drie nieuwe kleine districten in opkomst voor de productie van
kwaliteitswijnen. Op enkele kilometers uit de kust van Auckland ligt wellicht het interessantste van de
drie, Waiheke Island. Dit kleine eiland heeft alle mogelijkheden om wijnen met een hoge kwaliteit te
produceren. De heuvels met vulkanische bodems geven al een zeer goede basis voor het terroir en
daarnaast is ook de zon alom aanwezig, zeker met de oceaan die ook nog eens extra zonlicht op het
eiland reflecteert. Een verkoelende nachtelijke zeewind zorgt verder voor het behoud van de zuren in de
druiven die zeer essentieel zijn voor de frisheid van de te maken wijnen.
Vinificatie (wijnbereiding): De chardonnay druiven komen van twee speciaal geselecteerde percelen van
de oudste wijngaarden van Man O' War. De trossen worden deels na de oogst eerst voorzichtig met de
voeten gekneusd en vervolgens geperst en deels direct geperst. Meteen gaat het druivensap in nieuwe
Franse eiken- en acaciahouten 500 litervaten om daar met wilde (druifeigen) gisten te fermenteren
waarbij de malolactische gisting zoveel mogelijk wordt vermeden. Na een jaar houtrijping wordt de wijn
overgestoken op roestvrijstalen tanks om na zes maanden rust gebotteld te worden.
Smaakimpressie / serveertemperatuur / bewaarcapaciteit: Een alcoholpercentage van 14,88%. Goudgeel van
kleur. In de neus intense aroma’s van tropisch- en citrusfruit, abrikoos maar ook vuursteen, gebrande
hazelnoot en vers gebrande koffie. In het smaakpalet veel finesse met tonen van nectarine, perzik, ananas en
geroosterd brood. Dit alles met een verrassend lange afdronk met een verfijnde nervositeit die zeer
kenmerkend is voor de wijnen van Man O' War.
Serveren: 12°C. Bewaren: tot 10 jaar na de oogst.
Culinair advies: Kreeft, Bresse kip met morilles, pasta met truffel, langoustines.

Medailles, onderscheidingen, eervolle vermeldingen: Valhalla Chardonnay 2013 werd onlangs
gewaardeerd met 5 sterren door Sam Kim, Wine Orbit en Raymond Chan.
Smaaktype: Vol, krachtig en zeer complex met houtrijping.
Glasadvies: Riedel Veritas Chardonnay

