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VIU MANENT & GASTRONOMIE

Viu Manent is niet alleen een toonaangevende boutique winery in het hart van de Chileense Colchagua Valley. 
Het wijnhuis blinkt ook uit op het gebied van gastvrijheid, wijntoerisme en gastronomie. In Viu Manent’s eigen 

restaurants Rayuela Wine & Grill en Café de la Viña kunnen gasten op het domein genieten van pure gerechten 
die worden bereid met dagverse en duurzaam geproduceerde lokale producten. Vanzelfsprekend combineren al 

deze gerechten perfect met Viu Manent’s wijnen, die dan ook in de restaurants worden geserveerd.

Nu ben je bij dergelijke culinaire ervaringen al snel geneigd om vooral de wijnen uit het hogere segment van 
Viu Manent te serveren. Denk aan de prachtige Single Vineyard wijnen zoals San Carlos Malbec of La Capilla 

Cabernet Sauvignon. En natuurlijk vormen deze gastronomische wijnen een ideale combinatie met vele 
gerechten. Maar juist ook de wijnen uit Viu Manent’s Reserva-serie van monocépages, aangeduid met de wat 

oneerbiedige term “instapwijnen”, zijn verrassend breed culinair inzetbaar! Met de Reserva-wijnen wil Viu 

En juist vanwege de pure smaak van deze wijnen kun je er in gastronomisch opzicht alle kanten mee op.

Wij kozen een aantal van haar recepten die zij zelf graag combineert 
met Viu Manent’s Chardonnay Reserva en Merlot Reserva.

Viu Manent 
               THE ART OF DRINKING AND EATING WELL
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TARTE FLAMBEE 
MET PEER EN UI

INGREDIËNTEN
Voor het deeg

• 200 g. bloem

• 50 ml. olijfolie

• 1 tl. bakpoeder

• Warm water

• Zout

Voor de vulling

• 100 ml. crème fraiche

• ½ ui, in dunne plakjes gesneden

• 1 peer, in plakjes gesneden

• Rozemarijn

• Versgemalen zwarte peper

• Zout

BEREIDING
Meng in een kom de bloem met olijfolie, 

bakpoeder en een snuf zout en voeg ge-

leidelijk warm water toe totdat een soepel 

deeg ontstaat. Kneed het deeg nog enkele 

minuten en rol het uit over een ingevette 

ovenschaal. Smeer de crème fraiche uit 

over de bodem en doe daarop de ui, peer en 

rozemarijn. Strooi er wat zout en versge-

malen peper over en druppel er nog wat 

olijfolie over. Bak ca. 45 minuten in een 

voorverwarmde oven op 180°C.

KIKKERERWTENBURGERS MET 
WORTEL-CURRYMAYONAISE

INGREDIËNTEN
Voor de burgers

• 2 blikjes kikkererwten, fijngemalen in de 

keukenmachine

• ½ ui, gesnipperd

• ½ courgette, geraspt

• ½ kop bloem

• 1 ei

• Geraspte schil van 1 citroen

• 1 tl. gemalen komijnzaad

• 1 el. fijngehakte bieslook

• Olijfolie

• Zout

• Versgemalen zwarte peper

Voor de mayonaise

• ½ gekookte wortel

• 1 tl. kerriepoeder

• 100 ml. olijfolie

• Citroensap

• Zout

• Versgemalen zwarte peper

BEREIDING
Bak de uien in olijfolie tot ze glazig zijn, 

voeg dan de courgette toe en bak tot hij 

goudkleurig is. Voeg dan de bieslook en 

komijn toe. Meng de gemalen kikkererwten 

met het ei, de bloem en de gebakken ui 

en courgette, en roer dit tot een dik en ho-

mogeen beslag. Voeg naar smaak zout en 

peper toe. Verhit een antiaanbakpan, doe er 

steeds een of meerdere eetlepels beslag in 

en bak de burgers tot ze gaar en aan beide 

kanten goudbruin zijn.

Maal of prak voor de mayonaise de gekook-

te wortel met wat citroensap, kerriepoeder, 

olijfolie, zout en peper tot een gladde saus. 

Serveer de burgers en de wortel-curryma-

yonaise met een rodekoolsalade, aange-

maakt met mosterd, olijfolie, citroensap, 

zout en peper.

VIU MANENT & GASTRONOMIE

CHARDONNAY RESERVA

De druiven voor deze wijn komen uit twee 
wijngaarden in Colchagua Valley. De eerste is 
Fundo San Carlos bij Cunaco, de tweede ligt 
in de Peor es Nada-zone in de uitlopers van 

het Andesgebergte. Met name Peor es Nada is 
verantwoordelijk voor de aangename zuren en de 
fijne mineraliteit. De percelen zijn gemiddeld 24 

jaar oud.

Helder geel met fruitige aroma’s van pruimen 
en abrikozen. Frisse stijl, met een zachte 

en mondvullende textuur. Ideaal bij zachte 
schimmelkazen, pasta’s met romige sauzen, 

vette vissoorten, schaal- en schelpdieren met 
Parmezaanse kaas, groentesoepen, sushi en 

zalmtartaar. Serveer op 10°C.
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VIU MANENT & GASTRONOMIE

KIPCURRY

INGREDIËNTEN
• 500 g. kipfilet of kippendijen, gaargekookt 

en uit elkaar gehaald

• ½ blikje kokosmelk

• 1 grote tomaat, in blokjes gesneden

• ½ ui, in dunne plakjes gesneden

• 1 wortel, geraspt

• ¼ rode paprika, in blokjes gesneden

• 1 tl. kerriepoeder

• 1 tl. geraspte verse gember

• ½ tl. ras el hanout 

• 1 el. fijngehakte verse koriander 

BEREIDING 
Bak de ui, gember, wortel en paprika in 

zonnebloemolie of kokosolie. Voeg de kip 

toe en dan de tomaat en de kokosmelk. 

Breng op smaak met kerriepoeder en ras 

el hanout en voeg zout naar smaak toe. 

Laat het geheel 20 minuten op laag vuur 

pruttelen en roer er als het vuur uit is de 

koriander door. Serveer met basmatirijst. 

MINI AUBERGINELASAGNE

INGREDIËNTEN
• 1 aubergine, in dunne plakken gesneden

• Tomatensaus

• Koffiemelk, koffieroom of slagroom

• Parmezaanse kaas, geraspt

• Olijfolie

• Zout

• Versgemalen zwarte peper

BEREIDING
Grill de aubergine met wat olijfolie in een 

grillpan of koekenpan. 

Vul vier eenpersoons souffléschaaltjes met 

een laagje room, dan een plak aubergine 

en daarop een lepel tomatensaus. Herhaal 

dit tot het schaaltje gevuld is en je ongeveer 

vier laagjes aubergine hebt. Strooi er royaal 

Parmezaanse kaas en naar smaak peper 

over en druppel er nog wat room overheen. 

Bak ca. 20 minuten in een voorverwarmde 

oven op 180 à 200°C. totdat de bovenlaag 

goudbruin is. 

MERLOT RESERVA

De druiven voor deze wijn zijn afkomstig van 
verschillende wijngaarden in Colchagua Valley. 
De stokken hebben een gemiddelde leeftijd van 

vijftien jaar.

Kersenrode wijn met aroma’s van tijm en 
laurier en in de smaak overvloedig rijp rood 
fruit. Medium bodied, sappig en zeer goed 
gebalanceerd. Ideaal bij gehaktballen met 

tomatensaus, kippenvleugels, pizza, kruidige 
curries, lasagne, geroosterde varkensribbetjes en 

zachte kazen. Serveer op 16°C.


