
CLOS MONT BLANC 

Druivensoorten 

Herkomst, gebied, land 

Chardonnay 

Conca de Barbera 

Spanje 

Productie methode 
Regulier 2022-6 

Beschrijving 
Deze krachtige witte wijn uit Spanje wordt gevinifieerd van het 
druivenras Chardonnay. Na de oogst worden de druiven onmid-
dellijk naar de wijnmakerij gebracht. Hier worden ze geselecteerd 
en zorgvuldig uit elkaar gehaald. De gisting volgt in klein hout bij 
gecontroleerde temperaturen. Na de gisting rijpt de Únic        
Chardonnay Barrica gedurende enkele maanden in eiken vaten . 

Deze witte wijn uit Spanje wordt het best geserveerd 
matig gekoeld op 11 - 13°C als begeleider van aspergesa-
lade met quinoa, fruitige witlofsalade of geroerbakte 
groenten met vis.  

Hij heeft een prachtig dichte, goudgele kleur. In het glas biedt deze 
witte wijn van Clos Montblanc aroma's van limoen, sterfruit, man-
go, ananas en physalis, aangevuld met cacaoboon, zwarte thee en 
kruidige peperkoek. In de mond begint de Únic Chardonnay Barrica 
van Clos Montblanc heerlijk droog, grijpbaar en aromatisch. De 
afdronk van deze jeugdige witte wijn uit de wijnstreek Catalonië, 
meer precies uit Catalunya DO, overtuigt uiteindelijk met een 
mooie afdronk  

Proefnotitie 

Wijn/Spijs 



Info wijnhuis 

Clos Mont Blanc ligt in Catalonië, om precies te zijn in de D.O. Conca de Barberà en is in 1988 opge-
richt door de Carbonell Figueras familie. Vlakbij ligt het versterkte middeleeuwse stadje Montblanc 
en het klooster Poblet. Duizend jaar geleden vestigden zich hier Cisterciënzer monniken, die wijn-
gaarden aanlegden om te voorzien in hun wijnbehoefte. De regio Conca de Barberà is een van de 
wijngebieden waar eerder de bekende grote wijnhuizen uit andere regio´s hun druiven vandaan 
haalden. In de afgelopen jaren zijn er echter steeds meer wijnboeren hun eigen wijn gaan maken 
i.p.v. de druiven door te verkopen aan anderen. Een nieuwe generatie geschoolde wijnmakers ont-
dekte de grote kwaliteit van het terroir binnen deze D.O. en brengen nu hun eigen kwaliteitswijn 
met veel succes op de markt. De wijngaarden van Clos Montblanc hebben alle een verschillende 
ligging ten opzichte van de zon om een optimale rijpheid van de druiven te verkrijgen. De stokken 
groeien voornamelijk op een kalkhoudende bodem met klei. In de 21ste eeuw worden de eeuwen-
oude tradities gerespecteerd, maar uiteraard zijn daar nieuwe inzichten aan toegevoegd. De kel-
ders van Clos Montblanc zijn als gevolg supermodern ingericht met tevens een aparte kelder voor 
de wijnen die moeten rijpen. In deze ruimte heeft men ca. 1500 vaten liggen van Amerikaans en 
Frans eiken en tevens vaten van Hongaars eiken. De gepassioneerde wijnmaker van Clos Mont-
blanc, Josep Vadri, heeft zijn deskundigheid opgedaan bij wijnproducenten in Frankrijk, Chili en 
Australië. Hierdoor heeft hij een geheel eigen stijl van wijn maken ontwikkeld, waarbij hij het fruit 
een duidelijke rol geeft en dit prachtig combineert met de aroma´s die ontstaan bij de rijping van 
de wijnen.  
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