Dido 'La Universal' Rosé
2016

‘t luxueuse culinaire magazine ‘Spain Gourmetour’ wijdt een uitgebreid artikel
aan Sara Pérez. ‘t Boeiende en lovende artikel draagt als titel ‘Une touche de
Vénus’. De inleiding luidt als volgt: ‘La sensualité de ses vins et sa doctrine
vinicole font de Sara Pérez, de la lignée des Pérez Ovejero, précurseurs du
renouveau du Priorat, la femme la plus importante du vin espagnol.’ Sara
Pérez heeft ook de leiding van het familiedomein Clos Martinet. Daarnaast
werkt ze nauw samen met haar broer Adria op Cims de Porrera. Vader José
Luis Pérez, één der belangrijke figuren in de Spaanse wijnwereld, is trots op
zijn kinderen. Zelf blijft hij actief in verschillende wijnprojecten. Samen met
haar echtgenoot René Barbier (Clos Mogador) bezit en vinifieert Sara Pérez
twee schitterende wijnen op Venus La Universal. Als een hommage aan iedere
kleine levensmiddelenfabrikant uit de jaren ‘20 die graag groot wou worden,
heeft Sara dit mini-domeintje Compania Universal de Vinos gedoopt. Daar op
‘La Uni’, zoals ze het zelf graag noemt, heeft ze zowat de moeder van alle
vrouwelijke wijnen gecreëerd: Venus. En ‘Dido’ is de méér dan voorbeeldige
dochter van ‘Venus’. Nieuw is de Dido blanco, een complexe witte wijn op basis
van Macabeo en Garnacha Blanca, met gedeeltelijke fermentatie op Franse eik.
De wijn verdient een beetje flesrijping en wordt best geserveerd in grote
glazen. Elegante ‘vrouwelijke’ wijnen met veel stijl.

Land:
Streek:
Samenstelling:

España
Montsant
Garnacha Gris, Garnacha Tinta, Garnacha Blanca, Cariñena,
Macabeo & Syrah

Proef:

Dido "La Solució Rosa" is een uitzonderlijke rosé wijn van
D.O Montsant. Hoewel deze wijn geclassificeerd is als een
rosé wijn, bezit hij niet de typische rosé-kenmerken. Zeg
niet zomaar een rosé tegen deze rosé, dit is een top
gastronomische wijn! Complexe smaak, brede structuur,
oneindig lange afdronk.
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