Clos des Fous 'Pour Ma Gueule'
assemblage Itata
2016

Clos des Fous is een nieuw mini project van vier ‘fous de vin’. Vooreerst is er
Pedro Parra, de grote terroirspecialist die over heel de wereld door de meest
kritische wijnbouwers ingehuurd wordt en zijn terroiradvies geeft. Dan heb je
viticulturist Paco Leyton die de algemene leiding op zich neemt. De wijnmaker
is niemand minder dan François Massoc, een Chileen met roots in Bourgogne.
En last but not least is er Albert Cussen, die met zijn jarenlange ervaring in de
wijnindustrie in Chili een stevige reputatie heeft opgebouwd, en de Chileense
wijnmarkt kent als geen ander. De vier partners zijn gepassioneerd door grote
wijn. Voor Clos des Fous oriënteren ze zich vooral naar de zuidelijke streken
van Chili, een flink stuk koeler dan de traditionele regios zoals Maipo. De
wijngaarden voor de magnifieke Chardonnay en Cabernet Sauvignon situeren
zich in Alto Cachapoal, en werkelijk ‘Alto’! De terrasjes, werkelijk in de Andes
gebergten, zijn bijzonder alluviaal met een dikke grindbodem. De Pinot Noirwijnen van Clos des Fous komen van Zuid-Chili, waar een koel klimaat en
unieke terroir voor spectakel zorgen. De beperkte cuvées Pinot Noir zijn
zonder meer uniek en als beste van Zuid-Amerika te beschouwen. Clos des
Fous schittert met een collectie wijnen met veel ego en finesse. Top!

Land:
Streek:
Samenstelling:

Chile
Maipo Valley
37% Malbec, 18% Syrah, 15% Cinsault, 14% País, 10%
Carmenére, 5% Carignan & 1% Portuguais Bleu

Proef:

Interessante assemblage van voornaamlijk Pais met
Malbec, Syrah en Cinsault. Paarsrode intense kleur. In de
neus rijpe, zwarte kersen en gedroogde bloemen met in de
diepte een licht gerookte toets. Het niveau van de
zuurgraad is goed, de aanwezige tannines zijn sappig.
Waauw wat een wijn.....en wat een afdronk....top!!!
Recensies
Frank Van der Auwera:
Wijnkoopgids 2019: We voelen ons meteen emotioneel
verbonden met de naam van dit Chileense wijnproject. Vraag
ons niet waarom, want we willen onszelf niet in verlegenheid
brengen. Clos des Fous is een joint venture tussen 4
Chileense vrienden: een gerenommeerde viticulturalist, 2
wijnmakers en 1 businessbrein die op zoek gingen naar
veelbelovende, opwindende nieuwe sites. Speurtocht die onder
andere resulteert in deze cuvée uit Itata, een vrij onbekende
maar koele wijnvallei 400 kolometer ten zuiden van de
hoofdstad Santiago. Mijn collega en Britse Master of Wine riep
Itata zelfs uit to 'one of the world's great terroirs'. Dat blijkt
ook uit deze fles: mediumrobijnrood, vinnig tranend en met de
nodige trotse briljantie. Lichtjes fumé, rijpe bosaardbeien,
zoete specerijen (kaneel!), violette en garrique toetsen. Qua
smaak heerlijk 'lush' vlezig en vooral ook sappig en zelfs
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minty, maar opgezweept door een rode tsunami van kersen,
aardbeien, frambozen en trostomaten, echt sensueel zijde qua
textuur, maar gedekt door een opwindende fraîcheur.
Peperfinale. Met 15 à 16°C maximaal zit u gebeiteld.
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