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Lesindeling 

• Wijnbouw in Argentinië 
• Klimaat en Bodem 
• Druivenrassen 
• Malbec 
• Proeven en beoordelen 
• Terugblik en afronding 



M
A

LB
EC

 S 

U 
C C 

E 

S 

F 

A C 

T 
O 

R 



Wijnbouw in Argentinië 

• Historie 
 

o 1556 Eerste aanplant in Argentinië 
 

o 19e eeuw Komst Europese immigranten 
 Sterke uitbreiding wijngaarden 

 in Mendoza 
 

o 20e eeuw Militaire regimes 
 

o Vanaf 1980 Terugkeer democratie en herstel van de economie 
 

o Vanaf 1995 Veel investeringen, meer export, meer deskundigheid, stijging kwaliteit  
 en meer aandacht voor terroir 



Wijnbouw in Argentinië 

• Argentinië is 5e wijnland ter wereld 
 

• Tussen 22° en 42° zuiderbreedte (2.400 km) 
 

• Wijngebieden  (230.000 hectare) 

o Salta (2.296 hectare) 

o La Rioja (8.518 hectare)  
o Mendoza (160.704 hectare) 

 

• Wijn drinken is een levensstijl 
 

• Van kwantiteit naar kwaliteit 
 
 



Klimaat en Bodem 

• Gematigd continentaal klimaat 
 

• Grote temperatuur verschillen (dag en nacht)  
 

• Volop zon en weinig regen (gecontroleerde irrigatie) 
 

• Hoog gelegen wijngaarden (400 – 2.000 meter) 
 

• Alluviale bodem 



Klimaat en Bodem 



Druivenrassen 

Wit (35%) 

• Pedro Ximénez 

• Torrontés 

• Chardonnay 

• Chenin Blanc 

• Sauvignon Blanc 

• Sémillon 

• Viognier 

Blauw (65%) 

• Malbec  

• Bonarda 

• Cabernet Sauvignon 

• Syrah 

• Merlot 

• Tempranillo 

• Sangiovese 

• Pinot Noir 



Malbec 
• Oorsprong in de Cahors (Zuid-West Frankrijk) 

• Ook bekend als Côt of Auxerrois 

• Introductie in 1852 door Michel A. Pouget 

• Aanplant 28.532 hectare (24.252 hectare in Mendoza) 

• Gedijt goed in gebieden met; 

o Grote temperatuur verschillen en 

o Kalkrijke-, kleiachtige- of zandgronden 

o Grotere hoogte 

• Gevoelig voor vocht en schimmels 

• Argentijnse Malbec is: 

o Dieprood met een zweem van violet 

o Warm, zijdezacht, zoet en mondvullend 

o Aroma’s van kers, braam en pruim  





Portillo Malbec Kaiken Ultra Malbec 



Terugblik 
• Argentinië heeft een wijngeschiedenis van ruim 450 jaar 

• Mendoza grootste wijngebied (85% van alle Malbec wijngaarden) 

• Argentinië ken vele verschillende druivenrassen, maar… 

• de Malbec is het paradepaardje van Argentinië 

• Succesfactoren voor de Malbec zijn; 

o Klimaat met volop zon en weinig regen 

o Grote temperatuur verschillen, mede door hoge ligging 

o Bodem van kalkrijke-, kleiachtige- en/of zandgrond 

o Smaak van de consument (vol, warm en zoet) en prima marketing 
 

• Kortom, Argentinië heeft het beste terroir voor de Malbec!  



Bronvermelding 
• Boeken en tijdschriften; 

o Op stap naar de Wijn en De Wijnwereld (Michel van Tuil) 

o Aan de slag met Wijn (SVH) 

o Het mysterie van Malbec (Fransbert Schermer) 

o Wijn Atlas (Hugh Johnson en Jancis Robinson) 

o Perswijn 

• Websites: 
o Wines of Argentina  www.winesofargentina.org 

o Anuva Wines  www.anuvawines.com 

o Altos Las Hormigas  www.altoslashormigas.com 

o Wikipedia   www.wikipedia.org 

http://www.winesofargentina.com/
http://www.anuvawines.com/
http://www.altoslashormigas.com/
http://www.wikipedia.org/


Huiswerk 

• NAT: 
o Proef ook eens een Argentijnse wijn van de Torrontés  

 
• DROOG: 

o Doorlezen voor de volgende les; 
o Hoofdstuk 16 Australië 

o Doorlezen informatie over de druif;  
o Shiraz (bladzijde 19) 

 



Dank voor jullie aandacht! 


