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Te Mata Estate is het oudste wijnhuis van Nieuw-Zeeland en nog steeds een
familiebedrijf. Sinds 1996 hebben hun 5 wijngaarden gelegen op de Havelock Hills
een eigen appellatie genaamd ‘Te Mata Special Character Zone’ om zo deze unieke
plekken te conserveren en ter erkenning van de hoge kwaliteit van de wijnen die
hiervan gemaakt worden. Te Mata Estate behoort tot de meest innovatieve wijnhuizen van NZ. Dit
blijkt uit verschillende projecten die eigenaar John Buck als voorzitter van de NZ Wine Growers
Organisation heeft begeleid, zoals de vroege invoering van een schroefdop en invoering van het
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meest vooraanstaande rode wijn en staat al vele jaren in de lijst van beste 100 wijnen van de wereld.
(ISZIVMKI[MNRIRWXEERSSOFIOIRHSQLYROPEWWMIOIWXVYGXYYVIRZIV½NRMRK

De Wairau River loopt door het wijngebied Marlborough op het Zuidereiland. Phil en
Chris Rose waren pioniers in het Wairau Valley district met de aanplant van de eerste
druivenstokken op de oevers van deze rivier. Na hun druiven jarenlang te hebben
verkocht aan o.a. Cloudy Bay, besloten Phil en Chris in 1991 om zelf wijn te gaan maken
en ontstond Wairau River Wines. Het echtpaar kreeg vijf kinderen, die nu allemaal actief zijn in het
familiebedrijf; van wijnmaker, viticulturist tot de chef in het restaurant. Het rendement is met 25 hl/
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produceren aromatische wijnen met een opvallende elegantie met natuurlijke zuren en volop fruit.
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Wairau River Marlborough Pinot Gris
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Wairau River Marlborough Pinot Noir
n 10 mnd in Franse barriques, 10% nieuw
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Wairau River Reserve Botrytised Riesling
restsuiker 146 gram/liter
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Te Mata 'Estate Vineyards' Chardonnay
n 9 mnd in nieuwe en gebruikte Franse barriques
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Te Mata 'Estate Vineyards' Gamay Noir
n 4 mnd in gebruikte Franse barriques
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Te Mata 'Estate Vineyards' Cabernets -Merlot
o cabernet sauvignon 47, merlot 37 en cabernet franc 16%
n 16 mnd in nieuwe en gebruikte Franse barriques
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Te Mata 'Awatea' Cabernets-Merlot
o cabernet sauvignon 45, merlot 41 en cabernet franc 14%
n 20 mnd in nieuwe en gebruikte Franse barriques

2016

19,10

rrr

Te Mata 'Coleraine'
o cabernet sauvignon 73 en merlot 27%
n 20 mnd in voornamelijk nieuwe Franse barriques
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