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Wijnreis Chili

Pieter Nijdam
AMSTERDAM - De export van Chileense wijnen naar Nederland
groeide het hardst van alle wijnproducerende landen. Da's best
knap. Pieter Nijdam is op het spiksplinternieuwe wijndomein van de
Toeslag voor tijgerlegging in
Noor Alexander Vik, een van de rijkste mannen ter wereld. Slechts
safaripark
gescheiden door een paar bergen van de prestigieuze wijnstreek
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Chili is een land van contrasten.
Hadden we het begin deze week
nog over verwoede pogingen van
kleine Fairtrade-boeren om
gezamenlijk hun rustieke wijnen
aan de man te brengen, stuiten
we nu op een wijnproject die in
de wereld zijn weerga niet kent.

Vik heeft hier samen met het
Franse duo Patrick Vallet en
Naar Psyche en Relatie Gonzague de Lambert een
enorme hoeveelheid druiven
RSS aangeplant. De Noorse
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toonde de blend van carmenere Bloemen, Taart & Cadeaus
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Vik 2009 een enorme potentie
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heeft. Een wijn in de categorie
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Natascha Kam pusch
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van
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VROUW m ake-over
Astrid de Bruin

Tussen de wijnranken troffen we de 19-jarige zoon van de schatrijke
Noor. Druk aan het plukken. Daarna naar de tafel waar alleen de beste
druiven worden geselecteerd. Een hondenbaan, waar deze
toekomstige miljardenerfgenaam zich niet te beroerd voor voelt. 'Als je
zo'n groot project opstart, ben ik het aan mijn familie verplicht dat ik
zoveel mogelijk van wijn opsteek', zegt Vik jr. met vooruitziende blik.

Een uurtje later zitten we aan tafel met een glas Vik 2009 in de hand.
Of ik een geschikte Nederlandse wijnimporteur ken? Nou, ik kom niet
verder dan vijf potentiele kandidaten. Want in deze tijd moet je wel lef
hebben om een wijn van rond de tachtig euro aan de man te brengen.
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Mode & Beauty
Tram poline
springen

Mail

Welk nieuw m odegezicht
gaat knallen?
Heb jij vitam inepillen nodig?

Print

Aanraden

Vrouw Nieuwsbrief
Raad dit als eerste van je vrienden aan.

Meest gelezen VROUW artikelen
ma 27/9
06:30

Hoe scherp zie jij het?

ma 27/9
06:30

Mannen zijn conservatief

ma 27/9
06:30

Straatm ode: Duitse Lolita's

Merendeel Nederlanders
heeft nooit 'bad hair...

ma 27/9
11:02

Loonverschil m annen en vrouw en neem t af

’Liever m ake-up dan ontbijt’

ma 27/9
11:06

Welk nieuw m odegezicht gaat knallen?

Make-up Aw ards 2010

Plaats op:

Naar Mode & Beauty

Eten & Genieten

RSS

Koreaanse pannenkoekjes
Kruidige tom atenrisotto m et
oude kaas en...
Zouden w ij boycotten?
Klassieke Rioja voor aan tafel
Vis m et herfstsaus
Naar Eten & Genieten

telegraaf.nl/…/__Wijnreis_Chili_deel_…

1/2

27-09-2010

Wijnreis Chili deel 4 - Vrouw | Altijd o…
SITEMAP
Nieuw s:

Lifestyle:

Financieel:

Vrouw

DFT

Vraag en
aanbod:

Serv ice:

Binnenland
Buitenland

Horoscoop

Ov erGeld

Auto

Adv erteren

Sport

Gratis
spelletj es

Mij nBedrij f

Speurders

Bezorging

WUZ:

Boten

Webshop

Wat U Zegt

Campers en
carav ans

Contact

Show bizz
Snelnieuw s
Video
Digitaal
Tips v oor de
redactie
Reizen
Auto

Abonnementen

Werk

Bezorger
w orden

Speurders in
de krant

Korting

Dating

Werken bij

Huizen

© 1996-2010 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
e-mail: redactie-i@telegraaf.nl
Privacy | Disclaimer

telegraaf.nl/…/__Wijnreis_Chili_deel_…

2/2

