ZUID-AFRIKA - STELLENBOSCH

Vriesenhof Vineyards
2016 Estate
Pinot Noir

- 0,75L

KWESTIE VAN SMAAK
Fijne, delicate neus van aardbeien, kreupelhout en een typisch rokerige
ondertoon. In de mond komt het fruit naar boven begeleidt door een
aangename mineraliteit. Complexere tonen als gedroogde pruim,
krieken, cederhout en kruiden ontplooien zich in de lange en perfect
evenwichtige afdronk.
Gegrild rood vlees, gevogelte en kalfsvlees, charcuterie en fijne kazen.
Klimaat:
Stellenbosch heeft een warm maritiem klimaat met veel neerslag in de
winterperiode. De temperaturen in deze winterperiode liggen onder de twintig
graden Celsius. De zomermaanden zijn er warm , droog en aangenaam. Met
wisselende invloed van de Atlantische oceaan en de Stellenbosch bergen.

Ondergrond:
Variatie van Hutton en Clovely ondergrond (Verweerde graniet) met in het
algemeen vrij veel klei. Hierdoor wordt het vocht beter opgehouden.

Vinificatie:
De druiven worden met de hand geplukt en ondergaan een zachte persing.
Fermentatie onder gecontroleerde temperatuur met maceratie van de pelletjes.
De wijn rijpt verder af op een blend van 2e en 3e jaarsvaten. Na een klein jaar rust
op de fles commercialisatie.

VRIESENHOF VINEYARDS
Vriesenhof Estate ligt aan de voet van de Stellenbosch Mountains, in de Coastal
Region van Zuid-Afrika. Familiebedrijf van Jan 'Boland' Coetzee, een grote
rugbylegende, is tegenwoordig ook wijnmaker en eigenaar van enkele
wijndomeinen. Hij oogstte zijn eerste Vriesenhof-wijnen in 1981. Sindsdien heeft
hij zijn domein langzaam uitgebreid en voorzien van goed uitgeruste kelders. Een
paar jaar na het binnenhalen van zijn eerste oogst verwierf hij de Talana Hill
wijngaarden, vlakbij zijn eerste domein Vriesenhof, in het hart van de Paradyskloof
Vallei. Jan 'Boland' Coetzee is sterk beïnvloed door zijn 1 jarig verblijf in de
Bourgogne en heeft daarom deze stijl ook in zijn wijnen doorgetrokken. Samen
met wijnmaker Nicky Claasen staat hij garant voor een unieke en uiterst verfijnde
stijl die tot de absolute top van Stellenbosch behoort. Zijn legendarische status in
sport en in wijn maken hem de Eddy Merckx van Zuid-Afrika.
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