
 
 
 
 
 
Naam van de wijn: Man O' War - Warspite 
Producent: Man O' War 
Regio: Auckland, Waiheke Island, Nieuw-Zeeland 
Druivenras(sen): cabernet franc, merlot, malbec. 
Smaaktype: droog, halfvol tot vol, intens, kruidig en duidelijke houtrijping. 
Bewaarcapaciteit: tot 8 jaar na de oogst. 
Serveertemperatuur: 16 tot 18°C. 
Culinair advies: lamsbout, gekonfijte varkensnek, gegrilde eendenborst en harde rijpe kazen. 
Glasadvies: Riedel Veritas Cabernet, Riedel Vinum Bordeaux. 
 
Wijnbedrijf: Ruim 35 jaar geleden was de gefortuneerde familie Spencer een van de pioniers 
op Waiheke Island en ze kochten maar liefst 1821 hectare 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 specifiek op terroir geselecteerde percelen een totaal van 60 hectare aan wijngaarden van 
het wijngoed Man O' War. Deze liggen allemaal in de directe omgeving van de Man O' War Bay, een naam 
die te danken is aan het bezoek van kapitein James Cook aan deze baai in 1769 met zijn oorlogsschip van 
het type Man O' War. Sinds het aantrekken van de oenoloog Duncan McTavish in 2008 heeft de kwaliteit 
en identiteit van de wijnen van Man O' War een vlucht genomen, zowel bij de basiscuvées van de Estate 
Wines als bij de Flagship Range. 
 
Regio: Op het Noordereiland 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 19e eeuw bekend, toen 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 80 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. 
 
Wijngaard & Vinificatie: De drie verschillende wijngaarden voor Warspite zijn gesitueerd op het kleine Ponui 
Island, dat tegenover de Man O' War Bay ligt. De druiven worden in optimale conditie geoogst, met de hand 
geplukt en tros voor tros en druif voor druif geselecteerd, en dit dan ook nog eens per afzonderlijke 
wijngaard. Vervolgens worden de druiven licht gekneusd en laat men de most 30 dagen lang de alcoholische 
fermentatie met wilde (druifeigen) gisten ondergaan op roestvrijstalen tanks. Na het persen van de druiven 
wordt de jonge wijn geassembleerd en overgestoken op Franse eikenhouten barriques (42% nieuw) voor 
de malolactische gisting en rijping. Na 24 maanden wordt de wijn definitief geassembleerd en na zeer lichte 
filtering gebotteld.  
 
Smaakimpressie: Diep paarsrood van kleur. In de neus aroma’s van zeer rijpe zwarte kersen, rode aalbessen, 
geroosterde rode paprika, laurier, tijm en ceder. In het smaakpalet tonen van rode en zwarte bessen, 
blauwe pruimen, vanille en een rokerige toets, die gepaard gaan met een intense, lange afdronk met 
duidelijke tannines en frisse zuren. 


