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Met de neus in het glas

Maandag 11 maart, ja, nog even en het is lente, was de avond van niet alleen de Landelijke ZuidAfrikaproeverij, maar ook die van de uitgestelde jaarvergadering. Dat is voor de meeste leden
blijkbaar toch een wat vervelende opgave, en dan bedoel ik het eerste deel, want de opkomst is
meestal magertjes te noemen. Deze avond verschilde daarvan niet met de vorige vergaderingen. Wat
helaas een steeds vaker voorkomend fenomeen is, aanmelden datje komt, en dan niet te verschijnen. Blijkbaar dringt het niet door dat de aanschaf van wijnen en andere zaken afhankelijk is
van het aantal aanmeldingen. Dan blijken plots een aantal leden gewoon niet verschijnen, met het
gevolg dat er teveel wordt aangeschaft, kosten club. Wees dan zo sportief en betaal gewoon dat
tientje!
De voorzitter kon de vergadering openen en heette iedereen van harte welkom, en constateerde dat
er voldoende leden aanwezig waren om eventuele stemmingen rechtsgeldig te doen zijn. De gebruikelijke jaarstukken zoals verslag van vorig jaar, werden goedgekeurd, evenals het jaarverslag
2017. Het rooster van aftreden werd als volgt ingevuld, de huidige voorzitter Jeroen treedt af en
wordt gekozen als nieuwe penningmeester, helaas moet onze zeer gewaardeerde penningmeester
Ron na twee termijnen aftreden. De functies van de wijnmeesters blijven ongewijzigd, terwijl met
algemene stemmen Janine Vos wordt gekozen tot nieuwe voorzitter. Dit laatste is voor Utrecht niet
uniek, maar wel een verheugende gebeurtenis, het is voor de tweede maal dat een vrouw bij ons als
voorzitter zal aantreden, bravo!
De kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Ook werd de
begroting 2018 goedgekeurd. Er werd nog gediscussieerd over het aantrekken van nieuwe
(noodzakelijke) ledenaanwas. Suggesties hierover zijn welkom, ook het nieuwe bestuur zal zich
daarover buigen. Na enkele vragen en antwoorden van en aan de leden werd dit deel van de avond
gesloten, en konden we ons gaan bezighouden met het wijnland Zuid-Afrika en zijn wijnen.
Even een opmerking vooraf, deze proeverij is landelijk, en dat betekent dat alle afdelingen deze
serie wijnen gaan proeven, alleen het tijdstip waarop is voor iedereen verschilend.
Zoals altijd nam Jan Vegter de presentatie op zich, en dat wil dan zeggen dat de informatie over het
onderwerp tot in de puntjes is verzorgd, en dat er dan ook een mooie beeldpresentatie volgt.
Zoals u waarschijnlijk weet is de geschiedenis van dit grote en naar zeggen, waanzinnig mooie land,
voor ons Nederlanders verbonden met een stuk van onze eigen geschiedenis. Ontdekkingsreizigers
of veroveraars en kolonisten vestigden zich in dit land, mannen als Jan van Riebeeck ,Simon van
der Stelt en vele anderen bleven hier en ontwikkelden het land vooral aan de zeekant. Zij brachten
hier de eerste wijnstokken aan land en plantten hier de eerste bescheiden wijngaarden. Het is ons
natuurlijk allemaal bekend dat dit grote land lange tijd onder beheer stond van de Nederlanders en
later ook de Engelsen. De Grote Boerenoorlogen kostten ongeloofelijk veel mensenlevens en
veroorzaakten veel leed, vooral onder de oorspronkelijke bewoners. Uiteindelijk werd dit land
zelfstandig, maar daarmee was de ellende nog niet voorbij, tot op heden worstelt men nog steeds
met het enorme probleem van blank tegen bruin/zwart en omgekeerd. We kunnen dan ook nog
steeds niet spreken van een veilig land. Maar nu terug naar de wijnbouw, door de jaren heen
ontwikkelde deze zich steeds meer en beter Van de vaak magere en slechte wijnen die hier voor een
habbekrats te koop waren (en helaas ook nog wel steeds zijn), ging het met enorme snelheid
bergopwaarts. Nu zijn de jongeren aan het woord, meestal goed opgeleid, hebben overal in de
moderne wijnwereld rondgekeken en daar hun voordeel mee.
Kortom, er komen uit dit land met zijn fantastische wijnklimaat, hele mooie wijnen.
Ook Jan, en vele anderen van onze leden hebben middels werk of wijnreizen kennis gemaakt met
dit land, ze zijn in de meeste gevallen razend enthousiast.

Wine regions of
South Africa
• Vredendal

Cape Agulai

We gaan zien hoe wij op de proefavond die wijnen van diverse pluimages beoordeelden, dit alles
aan de hand van beelden en gesproken commentaar van Jan.
De eerste wijn, die tevens laat zien dat men van alle markten thuis is, is een Kaapse Vonkelwijn van
Simonsig 2016. Wij proefden deze wijn al eerder op onze, naar ik meen wijn en spijsavond twee
jaar geleden, en die beviel toen prima. Een lichtgele wijn in het glas met een wat grove bubbel die
niet al te lang aanhield. In de neus brioche, gist, notig en wat appel. De zoeten en de zuren hielde
elkaar goed in evenwicht, wel een goed proefbaar bitter Het mondgevoel was fris, vol en wat stroef
Redelijke afdronk. Fijne structuur 53% Pinot-noir, 46% Chardonnay en 1% Pinot Meunier Wel
plezierig.
Voor wijn twee gaan we met een glas van Newton Johnson Sauvignon Blanc 2017 aan de slag.
Afkomstig uit de Cape South Coast. Het wijnbedrijf bevindt zich in de "Hemel en Aarde Vallei"en
kijkt uit over de Oceaan. Het zeeklimaat zorgt hier voor de nodige frisheid in de wijnen. In ons glas
een heldere lichtgele wijn, beetje citroen. In de neus die onmiskenbare geur die de Sauvignon
kenmerkt, een stinkje, kruisbessen, buxus en wat paprika, "pipi du chat" ( Jacqueline). Wijn krijgt
een korte houtlagering. Overigens voegt men aan deze wijn ook een beetje Semilon toe. De eerste
druiven komen voor 86% uit de streek "Hemel en Aarde", 14 % Semilon komt uit de streek Elgin
In de mond een volle en ronde wijn met de nadruk op de zuren. Redelijk veel bitters. Smaakintensiteit vrij hoog, afdronk gemiddeld.
Voor de volgende wijn gaan we naar de provincie Paarl. Iets meer in het binnenland gelegen, en
daar vinden we het wijngoed Groot Parys, waarvan we de wijn "Die Tweede Droom" gaan
proeven.
Ik wil u de tekst van het achteretiket niet onthouden, dit is geschreven in het sappige ZuidAfrikaans, en zeer goed leesbaar voor ons. Op Februarie 1699 onderteken Adriaan van der Stel,
destydse goewemeur van die Kaap, die grondbrief waarmee Jean Ie Roux eigendomsreg verkry om
te boer in die Paarl omgewing. Hy vernoem sy plaas, Parys, na sy geliefde geboorteland.
Wat de wijn betreft: Hierdie Chenin - Blanc is met die hand gepluk in de vroeë oggend van 8
Februarie 2017. Hierdie wyn is ongehout en is geskep deur druiwe van oeroue klipperige grond.
Die wyn is gefermenteer deur spontane gisting. Geniet verkoel, ongeveer 10 grade, tot zover!
De kleur van deze wijn was licht citroengeel/licht goudkleurig. Redelijke intensiteit. In de neus
geconfïjt fhiit, honing, beetje zuurstok. Zoeten en zuren redelijk hoog, bitters. Ligt enkele maanden
op zijn "lie". Vrij hoog in de smaken, Mondgevoel naar de frisse kant. Complexiteit redelijk. Bio.
Goed glas wijn.
Eén van de bekendste gebieden voor wat betreft de wijnliefhebber is wel de streek Stellenbosch.Uit
deze streek is de wijn afkomstig van het wijngoed Jordan, gelegen aan het einde van de
Stellenbosch Kloof. Hier gevestigd in de 19e eeuw en men verbouwt er nu een hele reeks van
druivensoorten. Wij proefden een wijn met de naam "Inspector Peringuey", vermoemd naar de
Inspecteur -Generaal van het wijnwezen in de Kaap, 19e eeuw. De wijn, een Chenin-Blanc, vroeger
bekend onder de naam Steen, ligt op Frans eiken vaten en tanks, en is afkomstig van het jaar 2016

Klimaat en bodem
Warme zomers, milde winters.
450 - 1000 mm neerslag.
Invloed van de oceaan en de
koude golfstroom.
Invloed van bergruggen.
Gevarieerde bodems:
- table mountain sandstone .
- graniet.
- etc.
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S O U T H AFRICA

Een wijn met een citroengele kleur, vrij dik en met een hoge intensiteit. In de neus tonen van
gebrand hout, aards en honing. Een tikje citroen en wat geelfruit.Interessante neus. In de mond vrij
hoge zoeten en gemiddelde zuren. Ook de bitters zijn aanwezig .Opvallend is de citroentoets. In de
mond een smaakgevoel van rond en vol, een beetje zalvend. Lange afdronk. Een " eetwijn"in
optima forma".
Uit de gepasseerde en nog komende etiketten blijkt wel dat de wijnboeren hier graag de wijnen
namen geven die iets met de historie van het gebied of van de wijnen te maken hebben. Ook met d
volgende wijn is dat het geval, de wijnmakers die de naam dragen Thome & Daughters, en de wijn
de fraaie naam gaven van "Rocking Horse" , naar een houten paard dat werd gemaakt uit de staven
hout waar vaten van worden gemaakt voor hun oudste dochter. Uitgedrukt worden hiermee de
kracht van vakmanschap en zelfvertrouwen.
Dan de wijn, een samenstelling die we hier niet zo gauw zullen tegenkomen 27% Semilon, 25%
Chardonnay, 20% Roussanne, 17% Clairette Blanche, 9% Chenin-Blanc en tot slot 2% Viura.
Deze wijn wordt niet gefilterd. We kregen een diepgele wijn in ons glas, helder en mooi. In de neus
tropisch fruit, rozen, honing en een vleugje gist? Ook meloen en ananas werden genoemd. De wijn
rust in oude vaten. In de mond een matig zoet enfilmenden met een hoge smaakintensiteit. Mooie
lange afdronk. Wat vettig. Het jaar is 2016, en dat gaf mede het idee dat de wijn zich nog verder za
ontwdkkelen.
^

Als laatste witte wijn een Chardonnay van Bouchard Finlayson 2016. Het wijngoed is gelegen in de
Hemel -en- Aarde vallei op het zuidelijkste puntje van Zuid-Afrika met uitzicht op de fraaie Overberg bergketen waar ook deze wijnen vandaan komen, en aan de andere kant de Atlantische Oceaan.
Deze wijn met de fraaie naam "Kaaimansgat" kregen wij ingeschonken en zagen daarbij een fraaie
gele, bijna goudkleurige wijn met een hoge intensiteit. In de neus tropisch fruit, honing, toast en
geroosterd brood. Houttonen. De houtrijping vindt plaats op 20% Frans eiken. In de mond viel als
eerste op de zoettonen met daarbij lage zuren. Hout is redelijk proefbaar. Licht vet in de mond.
Tropischfruiten toast. Redelijk elegante wijn waar het hout duidelijk nog moet integreren. Goede
complexiteit. Prima glas wijn.
Waren vroeger, enkele decennia geleden, vooral de Chenin- Blanc en de Pinotage dé wijnen die
bekendheid genoten, tegenwoordig kun je eigenlijk het hele gamma aan druivensoorten aantreffen.
Vanavond proeven we er daar slechts een paar van, om te beginnen een wijn van de Pinot-Noirdruif
van de familie Newton Johnson afkomstig uit de Opper Hemel -en - Aarde Vallei uit de wijngaard
"Hermanus". Het jaar 2016. Het klimaat is hier koel maritiem, met uitzicht op de Atlantische
Oceaan. In ons glas een helderrode doorzichtige wijn met nog iets paars in de rand. In de neus
geuren van kruidigheid, aardse tonen, maar ook bessen en kersen. Rokerig. Een redelijk zoetgehalte
met daarbij vrij hoge zuren. Nog bitters en tannines . Strak in de mond maar wel met proefbaar
fruit. Redelijk aromatisch. Nog watrijpenzal deze wijn evenwichtiger (kunnen) maken. Iets verder
noordelijker vinden we een vrij groot gebied met de naam Swartland. Hier vinden we de MuUineux
en Leeu Familie die deze naam laten refereren aan de watermolen in Frankrijk waar ze

oorspronkelijk vandaan komen en hun thuisbases in Zuid-Afrika. Zij maken deze Syrah en andere
wijnen met zo min mogelijk ingrepen, minimaal sulfiet gebruik en zonderfilteren.Deze Syrah is
van het jaar 2014.
In het glas kregen we een diep rode wijn, bijna ondoorzichtig. In de neus fruit van kersen, zwart
firuit en mooie kruiderij. Pepertje en drop werden gemeld, iets teer/asfalt en wat jammigs. In z
smaken vonden we tonen van leer, rood /zwartfiiiit,chocolade en wat houttonen.De zoettonen
hadden de overhand, de zuren waren wat minder aanwezig. Filmend in de mond met een vrij lan
afdronk. Wat nableef was donkere chocolade. Zwoel, zuiver en vrij dik. Mooi gemaakt, stevige
jongen.
Uit Simonsberg, Stellenbosch komt zo'n wijn die we eigenlijk al heel lang kennen, evenals dat
bekende gele etiket, en dan bedoelen we de wijnen van Kanonkop. Zoals al eerder gezegd is de
Pinotage één van vaandeldragers (geweest) van de wijnen van Zuid-Afrika. Het is een kruising va
de Pinot-Noir en Cincaut en was vroeger ook wel bekend als Hermitage. Soms zijn de Pinotages
wat magere wijnen waar je niet echt enthousiast van wordt, maar tref je een goede, zoals deze, da
is het echt wel genieten. De omstandigheden kunnen in deze streek, en zeker waar deze wijn gro
behoorlijk streng zijn, in de winter koud en vrij nat met forse oostenwinden. De wijnenrijpenhier
in 75% nieuwe vaten van 225 liter.
In ons glas een wijn van het jaar 2010 en dat was duidelijk zichtbaar aan zijn kleur Dieprood na
bruin met een hoge intensiteit. In de neus geuren van kruiderij, teer en een rubbertje. In het frui
cassistonen, rijp rood fruit. Deze koel gefermenteerde wijn had goede zoet en zuurtonen, prima in
balans. Ronde tannines, lichte bitters. Het mondgevoel is licht stroef maar toch wel zacht.
Smaakintensiteit is vrij hoog en de afdronk lang. Fraai glas wijn.
Voor de laatste wijn komen we terecht bij De Toren in Stellenbosch met een wijn genaamd
Fusion V, d.w.z dat hij wordt samengesteld uit vijf druivenrassen a la Bordeaux. Wat dacht u van
55% CS, 14% Meriot, 14% Malbec, 10% Cabemet-Franc en tot slot 7% Petit-Verdot. Hun leus is
vakmanschap, geen compromissen, perfectie! Men stelt dat deze wijn nog over decades kan rijpe
Zijn geboortejaar 2014.
Een mooie donkerrode wijn kregen wij in het glas met misschien een lichtbruin randje. Helder en
doorzichtig. In de geuren kersen, cassis, kruiderij en wat teer. Intense neus. Het zoet en de zuren
waren volop aanwezig maar in een mooie balans. De tannines waren nog fors maar niet hard of
hoekig. Hoge smaakintensiteit met een stevig maarfluweligmondgevoel. De afdronk was lang en
talmend. Kortom een prachtige Zuid-Afrikaanse wijn en een even mooi besluit van deze leerzame
proeverij.
Zoals we van Jan zo langzamerhand wel gewend zijn had hij alles weer goed gedocumenteerd, va
prima commentaar en toelichting voorzien en kregen we een kijkje in de wijnwereld van ZuidAfrika.
Natuurlijk kreeg hij van Kees Kraai een mooieflesoverhandigd en een applaus van de aanwezige

Zuid-Afrika in cijfers
• 94.545 ha
• 55.2% witte rassen
18.6% chenin blanc (vh totaal)
9.8% sauvignon blanc
7.1 chardonnay

• 44.8 % blauwe rassen
11.0% cab. sauv. (vh totaal)
10.3%shiraz
7.4% pinotage
5.8% merlot

• 448.5 min liter export
• #7 op de Wereld markt: 3.9%

Onder de kurk

Vroefnotities
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Ctiketten
Wat U er van dacht

Wijnen
•

Simonsig Kaapse Vonkel 2016

•

Newton Johnson Sauvignon Blanc 2017

•

Groot Parys Die Tweede Droom Chenin Blanc Spontaan 2017

•

Jordan Stellenbosch Inspector Peringuey Chenin Blanc 2016

•

Thorn&Daughters Rocking Horse semillon chardonnay roussanne clairette chenin blanc 2016

•

Bouchard Finlayson Chardonnay Kaaimansgat 2016

•

Newton Johnson Family Vineyards Pinot Noir 2016

•

Mullineux Syrah Swartland 2014

•

Kanonkop Pinotage 2010

•

De Toren Fusion V 2014
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WIJNl.
Land
Streek
Wijn
Prop/vit.
Kwaliteit
Druiven
Jaar
Bij
Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak

Zuid-Afrika.
W.0. Western Cape.
Kaapse Vonkel.
Simonsig.
Wine of South-Africa.
53% Pinot-Noir, 46% Chardonnay, 1% Pinot Meunier
2016.
Sparkling Wine. Bmt.
:
: Helder lichtgeel, grove bubbel.
: Brioche, gist, notig en wat appel. Lichte kraisbes.
: Zoetgehalte naar de hoge kant, de zuren gemiddeld tot goed. Mousse vrij snel weg.
Bitters. Wat stroef in de mond, wel fris. Geroosterd brood. Wel plezierig.

NEWTONJOHNSON
2017 SAUVIGNON BLANC
NEWTON JOHNSON ViNEYARDS
UPPER HEMEL EN AARDE VALLEY HERMANÜS SOUTK AFRICA

WIJN 2.
Land
: Zuid-Afrika.
Streek
: Hemel en Aarde Vallei. Cape South Coast.
Gemeente : Hermanus.
Wijn
: Newton Johnson.
Prop/Vit. : Newton Johnson Vineyards.
Druiven
: Sauvignon-Blanc. Beetje Semilon, (14%).
Jaar
: 2017.
Beooerdeling :
Kleur
: Citroengeel/licht goudgeel. Helder.
Geur
: Gras, paprika, Stinkje, kruisbessen (pipi du chat). Geel fruit.
Smaak
: Zoeten redelijk hoog, zuren eveneens. Bitters. Geel fruit en wat vettigs.
Totaal
: Goede zoetzuur verhouding. Hoge smaakintensiteit. Redelijk vol en rond in de
mond. Vrij lange afdronk.

WIJN 3.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
Prop/Vit.
Kwaliteit
Druiven
Jaar :

: Zuid-Afrika.
: Paarl.
: Paarl.
: Die Tweede Droom.
: Groot Parys.
: Wijn van Oorsprong.
: Chenin-blanc.
: 2017.

Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak
Totaal

:
: Helder licht goudgeel. Mooi.
: Geconfïjt geel fruit. Citrus, honing en zuurstok. Redelijk intens.
: Zuren matig/gemiddeld, zoeten gemiddeld. Behoorlijk wat bitters. Geel fruit.
: Vrij hoge smaakintensiteit, lange afdronk. Goede complexiteit. Bio-wijn met spontane gisting. Goed glas wijn.

JORDAN

Synergy between
Soul and Soil

^

STELLENBOSCH

2016 INSPECTOR PERINGUEY
CHENINBLANC

ESTATE W I N E

OF SOUTH

AFRICA

t

WIJN 4.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
Prop/Vit.
Druiven
Jaar

: Zuid-afrika.
: Stellenbosch Kloof.
: Stellenbosch.
; Inspector Peringuey.
: Jordan Wines.
: Chenin-Blanc.
: 2016.

Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak
Totaal

: Geel citroen, licht goudgeel. Dikker
: Hout, gebrand, aarde. Stinkje, geel fruit, citroentje. Redelijk intens.
: Zoetgehalte gemiddeld. (2.9). Zuren (5.5.). Vrij hoog. Geel fruit, Citrus. Bitters.
Iets drogend. Zalvend. Intensiteit matig. Afdronk lang
: "Eetwijn ". Iets complexer dan vorige wijn.

CAPE
OF

GooD HOPE

Land
Streek
Gemeente
Wijn
Prop/Vit.
Druiven
Jaar

: Zuid-Afrika.
: W.0. Western- Cape. Kaap de Goede Hoop.
: Elgin.
: Rocking Horse.
: Thome & Daughters.
: 27% Semilon, 25% Chardonnay, 20% Roussanne, 17% Clairette Blanche, 9%
Chenin-Blanc en 2% Viura.
: 2016.

Beoordeling :
Kleur
: Diepgeel, helder en mooi.
Geur
: Tropisch fruit (ananas), rozen, gist, meloen. Geel fruit. Houtlagering heel kort oude
vaten.
Smaak
: Zoeten matig, zuren goed. Nauwelijks bitters. Geelfruit.Redelijk intens.
Totaal
: Filmend in de mond. Vettig. Redelijk lange afdronk .Intensiteit prima.
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BOUCHARD
FINLAYSON
OVERBERG
CROCODILE'S LAIR

WINE OF ORIGIN OVERBERG
BOTTLED IN THE CELLAR

WIJN 6.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
Prop/Vit.
Druiven
Jaar

: Zuid-Afrika.
: Overberg.
: Kaaimansgat.
: Overbergs Crocodile's Lair
: Paul bouchard & Peter Finlayson.
: Chardonnay.
: 2016.

Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak
Totaal

:
: Wat lichter geel, beetje groen. Helder
: Hout, toast, vet, tropisch fruit. Vanile, honing. Hout 20% Frans eiken.
: Zoeten redelijk hoog, zuren hoog. Licht vettig in de mond. Goed fruit. Licht hout.
: Complexe neus, eleganter dan vorige wijn. Hout "past "nog niet helemaal in de
wijn. Nog ontwikkelen. Redelijk complex. Evenwichtig. Prima glas wijn.

NEWTOMJOMNSON
PINOT NOIR

UPPER HEMEL EN AARDE VALLEY

Grown and Made on
7 01 <
^
Newton Johnson
the Family Estate
Z, W 1 U
Vineyards Hermanns
Product of South Africa

WIJN7.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
Prop/Vit.
Druiven
Jaar

: Zuid-Afrika.
: Cape South Coast.
: Upper Hemel en Aarde Valley.
: Family Vineyards.
: Newton Johnson.
: Pinot-Noir.
: 2016.

Beoordeling :
Kleur
Geur
Smaak
Totaal

: Helder licht roodbruin.
: Bessen, kersen, aardbeien. Aards, kruidig. Hout.
: Zoeten redelijk hoog, zuren hoog. Lichte tannines en bitters. Rood zacht fruit.
: Smaakintensiteit vrij hoog. In de mond lichtfilmend.Redelijk afdronk. Balans in
orde. Nog wat ontwikkelen ?

WIJN 8.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
PropA^it.
Druiven
Jaar
Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak
Totaal

: Zuid-Afrika.
: Swartland.
: Riebeek Kasteel.
: Mullineux.
: Chris & Andrea Mullineux.
: Syrah.
: 2014.
: Dik, donkerrode, bijna ondoorzichtige kleur.
: Kruidig, peperig, drop. Zoettonen en rood fruit. Hout, asfalt. Intens.
: Zoeten redelijk hoog, zuren gemiddeld. Zachte bitters. Rood fruit, hout. Chocolade.
: Zwoel en lichtfilmendin de mond. Hoog in zijn smaken. Goede balans. Lange
afdronk. Prima wijn.

Helaas geen etiket.

WIJN 9.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
PropA^it.
Druiven
Jaar
Bijz.

: Zuid-Afrika.
: Stellenbosch.
: Simonsberg.
: Pinotage.
: Kanonkop- Simonsberg.
: Pinotage.
: 2010.
: 15 maanden in nieuw Frans eiken vaten (225 1). Koel gefermenteerd.

Beoordeling
Kleur
Geur
Smaak
Totaal

:
: Donkerrood/bruin. Helder
: Kruidig, teer, zuivel. Cassis en vanille. Rubbertje. Rijp rood fruit.
: Goede zoeten, zuren prima en mooi. Ronde tannine (niet drogend).
: Mondgevoel is vol, complexiteit hoog. Lange afdronk. Prima in balans.
Fraaie uitontwikkelde Pinotage.

A FUSION OF FIVE NOBLE VARIETIES

De Toren
FUSIONS:
2 0 1 4

Exclusive Craftsmanship

V

WIJN 10.
Land
Streek
Gemeente
Wijn
PropA/it.
Druiven
Jaar

: Zuid-Afrika.
: Stellenbosch.
: Stellenbosch.
: Fusion V.
: De Toren.
: 55% Cabemet-Sauvignon, 14% Merlot, 14% Malbec, Cabemet-Franc 10% en
7% Petit-Verdot.
: 2014.

Beoordeling :
Kleur
Geur
Smaak
Totaal

: Fraai donkerrood/rood. Helder.
: Cassis, teer, zwarte kersen. Kruidig. Intensiteit hoog.
: Zoeten vrij hoog, zuren prima, mooi verweven.Tannines stevig maar wel fluwelig.
Lichte bitters. Fruit mooi proefbaar
: Lange afdronk. Goede balans, evenwichtig. Mooie wijn.

Proefhotities door u allen, Jacqueline en Piet.

