Sydafrika

SCATTERED EARTH CINSAUT

PRODUCENT:
DRUVA:
LAND:
DISTRIKT:

KWV
Cinsault
Sydafrika
Western Cape

SMAKTYP:
ÅR:
ALKOHOLHALT:
VOLYM:

Fruktiga & smakrika
2017
14%
750 ml

SORTIMENT:
ART.NR.:
PRIS:

Ordinarie
2071
99:-

Scattered Earth Cinsaut är ett generöst och fylligt vin med toner av jordgubbe, hallon och
söta kryddor som vanilj. Ett fruktigt rött vin med ett mycket runt och fint avslut. Drick vinet som
det är, gärna lite svalt eller till pastarätter, rätter av fågel eller grillat kött. Det här är ett rödvin
som är ett perfekt mingelvin men som också passar genom en hel middag. Det är ett fräscht,
fruktigt vin med både elegans och struktur.
Vinet är en modern tolkning av Cinsault eller Cinsaut som sydafrikanerna själva stavar den.
Druvorna odlas på så kallade Bush vines, som är det mest ursprungliga sättet att beskära en
vinranka på. Dessa är planterade på utvalda lägen för att spegla sin miljö och omgivning. Bush
vines förknippas ofta med hög kvalitet, detta tack vare att stockarna för det mesta är gamla
vilket ger små skördar av riktigt koncentrerade druvor.

Fruktighet

Strävhet

Fyllighet

Passar till
Aperitif, Nöt, Grillat, Fågel, Fläsk, Buffé

Om KWV
Certifierad Integrity & Sustainability, uthållig odling
KWV har sitt säte i Paarl i Sydafrika där finns också deras källare, bland de största i världen.
De bildades 1918 och är idag ett modernt aktiebolag som sysselsätter mer än 50 000 personer
i landet. De är det enda större vinföretaget i Sydafrika som huvudsakligen ägs av
representanter för den svarta befolkningsmajoriteten.
KWV tar sina druvor från kontrakterade odlare i hela Kapprovinsen. De olika druvsorterna
vinifieras alltid separat innan de blandas till färdiga viner. På det sättet garanterar KWV
vinernas unika smak och kvalitet. De producerar allt från husviner till klassiska Roodeberg,
finare viner som Laborie och prestigevinet The Mentor´s.
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