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Algemeen 

 
Wijndomein Misiones de Rengo is gevestigd 

in de Rapel Valley in Chili. Misiones de Rengo 

staat voor geloof, werklust en 

leergierigheid. Het is geloven, voelen en 

weten dat Moeder Aarde het beste van 

zichzelf heeft gegeven om een traditie te 

kunnen vereeuwigen. De traditie van het maken van 

goddelijke wijn. Het huis combineert deze traditie 

met de nieuwste technologie.  
In deze vallei heerst een mediterraan klimaat met 

koude nachten en warme dagen. Dit resulteert in 

een langzaam rijpingsproces en sterk 

geconcentreerde druiven. 

 

Het huis heeft een vinificatiecapaciteit van 

8.000.000 liter en een bottellijn voor 7.000.000 

flessen per jaar.  

 

Meer info over de Chileense wijnbouw in het 

algemeen vind je in het archief ( september 2004 ) 

van www.wijnclub.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wijnmaker Sebastian Ruiz 
 

Is geboren in 1967 in 

Santiago, Chili.  

Sebastian studeert in 1986 

af aan de Universiteit van 

Landbouwkunde. Hij begint 

zijn ‘ wijncarrière ‘ in 1993 

als chemisch analist en als 

assistent wijnmaker. 

Ondertussen studeert hij 

ook oenologie aan de 

Katholieke Universiteit van Chili, waar hij in 1995 zijn diploma met de grootste onderscheiding 

behaalt. 

Vervolgens vergaart Sebastian verdere kennis over nieuwe technieken in Frankrijk en de U.S.A. 

In 1998 wordt hij assistent wijnmaker bij Vina Tarapaca, een bekend wijndomein in Maipo ( en 

waarvan wijnen te koop zijn bij Colruyt ). 

Dankzij zijn uitstekende capaciteiten en zijn resultaten wordt hij in 2001 ‘ Chef Wijnmaker ‘ bij 

Misiones de Rengo. 

 

Wijnen 
 

Misiones de Rengo produceert wijnen, in te delen in 3 groepen: 

 

Variëtal 

De Variëtal-wijnen zijn de basiswijnen van het huis die 

fruitig en gemakkelijk drinkbaar zijn met middelmatige 

body. 

 

Reserva                                                     

Deze wijnen zijn iets complexer, o.a. wegens hun 

eikopvoeding en hebben iets krachtiger tannines. 

 

Cuvée 

Dit zijn hun topwijnen van speciaal geselecteerde druiven 

die handmatig geplukt worden. Zij rijpen ook op 

eikenvaten.  
 
 
 



 
Ons degustatieprogramma : 
 

WITTE  WIJNEN   Varietal  Sauvignon 

                                               Chardonnay 

                                Reserva  Chardonnay 

                                Cuvée     Chardonnay 

 

ROSE  WIJN          Varietal   Cabernet  Sauvignon 

 

RODE  WIJNEN    Varietal   Cabernet  Sauvignon 

                                                Carmenère 

                                Reserva   Carmenère 

                                                Cabernet Sauvignon  /  Syrah 

                                Cuvée      Carmenère 

 

 

 

Misiones de Rengo wijnen zijn amper het tweede jaar op de Belgische markt aanwezig, maar 

worden nu al sterk gewaardeerd. In het maart-april 2009 nummer van VINO Magazine schreef 

Alain Bloeykens een reportage over Sauvignon Blanc, onder de titel “ SEXY  SAUVIGNON :  de 

LOIRE of de rest van de Wereld ? “   Misiones de Rengo Sauvignon Blanc uit de Central Valley  

scoorde hier 88,75 / 100 en stond op de 9e plaats, maar……deze fles was de allergoedkoopste van 

de 23 eerste geklasseerden !!!  


