ZUID-AFRIKA - STELLENBOSCH

Vriesenhof Vineyards
2017 Estate - Kallista
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc

-

0,75L

KWESTIE VAN SMAAK
Mooie donkere robijnrode kleur. Intense geur van zwart en rood fruit
begeleid door complexere rokerige aroma's, leder, tabak en kruiden. Vol
en rijp mondgevoel, weelderig karakter. De afdronk is lang, vrij
indrukwekkend, aangename mineraal en met een fijn pepertje.
Klassieke vleesgerechten, reebokfilet, lamscarré en zuiderse stoofpotjes
(Bv. in wijnsaus).
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:
Manuele pluk. Fermentatie en maceratie onder gecontroleerde temperatuur in
roestvrij stalen tanks. Daarna blending en rijping op Franse eiken vaten.

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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