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Bonarda, Reserva 2008, My Brothers Wine
Clos de la Tierra Sana, Mendoza, Argentina

 
Historie: ”Clos de la Tierra Sana”, eller på dansk den Sunde Jord, er 
navnet på denne vingård, som ligger 50 km sydvest for selve byen 
Mendoza i vinregionen af samme navn i Argentina. Nærmere bestemt 
ligger gården i det lille område ”La Reduccion” – Huarpes 
indianernes land, som da spanierne kom hertil allerede helt tilbage i 
det 16. eller tidligt 17 århundrede blev skænket til en spansk 
conquistador – heraf navnet ”La Reduccion”.  
 
For 150 år siden var gården fortsat en stor Estancia i området med 
3500 hektar landbrugsjord omkring sig. Men hasardspil, kedelige 
laster og dårlig drift førte over kort tid til tab af tusindvis af hektarer. 
 
I dag har ejendommen 46 hektar med dejlige oliventræer, ferskner og 
abrikoser, hvidløg og tomater, samt 13 hektar med druer og i alt 
51.000 vinstokke. Druesorterne er Bonarda, Syrah, Malbec og 
Viognier.   
 
De danske brødre Per og Lars Jenster blev efter adskillige års søgen 
verden over, så betagede af den dejlige vingård og ikke mindst den 
dejlige vin, at de for nogle år siden købte vingården. Lars Jenster er 
blandt andet uddannet ønolog fra Frankrig og har erfaring fra 
adskillige sider af vinens verden fra flere kontinenter. Per Jenster som 
er professor og bosat i Shanghai har bl.a. skrevet bøger om 
strategiske emner om vinindustrien. 
 
Bonarda druen: Netop i dette område trives Bonarda-druen måske 
aller bedst i Mendoza og af de fleste kendere vil derfor nok også 
mene hele Argentina. 
 
Bonarda druen stammer oprindeligt fra Frankrig og er faktisk 
vinsorten Corbeau (eller Douce Noir) som ganske få kender, men 
som stammer fra Savoie-regionen i Frankrig op til de franske alper. 
Bonarda druen findes i dag også i Piemonte regionen og lidt i 
Californien. Men det er i Argentina Bonarda druen har udfoldet sit 
virkelige potentiale. 
Bonarda-vinmarkerne på Clos de la Tierra Sana er lidt usædvanlige i 
regionen anlagt efter fransk – ”Cordon Royal- princip”, som er en 
dyrkningsmetode der favoriserer kvaliteten, lige så vel som 
håndplukning og udvælgelse af druerne sikrer gode og sunde druer 
som substans i vinen. 
 
Vinen og maden: Denne vin, skabt på Bonarda-druen hos Clos de la 
Tierra Sana, har en pæn kraftig, mørk og rød glød. Fylden er af frugt, 
som f.eks. figner båret på en bund af eg. Den har en garvesyre som er 
på vej til modning og smagen afslutter med en behagelig krydret 
varme. Vinen er den perfekte ledsager til godt oksekød eller lam, 
grillede grøntsager og f.eks. pastaretter med tomat. 

 


