Se billeder - læs om og bo på Den Argentinske Farm ”Clos de la Tierra Sana”
www.closdelatierrasana.com

Malbec 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.
Malbec druen: Argentina og den vinverden er de seneste 10 år
blevet synonym med Malbec vin. Det er her den ellers lidt sekundære
Malbec-drue som er anvendt i Bordeaux-sortimentet igennem mere
end 150 år, for alvor og næsten ud af ingenting er stukket frem som
suveræn ren vinsort i verden. Argentinerne bliver hvert år mindet om
at de laver de bedste Malbec vine i verden gennem store
konkurrencer gang på gang. Det er i Mendoza denne drue gør sig
særlig godt.
Malbec-vinmarkerne på Clos de la Tierra Sana er 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. Regionen er lidt
varm til at fostre de aller største Malbec-vine, men resultatet bliver
ganske godt og vinen her er god mod dig..
Vinen og maden: Denne vin skabt på Malbec-druen hos Clos de la
Tierra Sana har en flot klar og mørk rød farve, med et præg af
blommer, hindbær og behagelig mineralsk og pæn kompleksitet.
Vinen gør sig godt til stegt oksekød eller lam og eksotiske retter, men
passer også ofte til grøn vegetarisk mad.
Lars Jenster, februar 2010

