Vitt vin

Mulderbosch Chenin Blanc
Steen Op Hout 2021
Mulderbosch Vineyards

Pris 99 kr
nr 270101 - 750 ml

Ursprung Stellenbosch
Druvor Chenin Blanc 100%
Vinmakare Henry Kotzé
Alk. halt 13.5%

Totalsyra 5,8

Restsocker 2,1

Information Mulderbosch Chenin Blanc producerades på ett lite annorlunda sätt jämfört med många andra sydafrikanska chenin
blanc-viner. Man väljer druvor från vingårdar med lågavkastande bush-vines. Druvorna där gynnas av den s k vindtunneleffekten, en
naturens egen vindgata, som för upp svalare luft från havet. Vindarna ger druvorna den svalka de behöver för att inte mogna innan
alla aromämnen är på plats. Man skördar dessutom sent för att sockerhalten i druvorna ska hinna bli hög.
Karaktär Mulderbosch Chenin Blanc är friskt, fruktigt och krispigt. Vinet bjuder på toner av citrus, päron, bivax, nötter och vanilj.
Lagring 40% av vinet får ligga i neutrala fat av fransk ek i sex månader. Resterande lagras på ståltank.
Passar till smakrika rätter av fisk, skaldjur, kyckling kalv eller vegetariskt.

Om producenten
Mulderbosch skapade sig på kort tid ett rykte som en av Sydafrikas förnämsta vinproducenter. När den ryktbare vinmakaren och
vitvinsspecialisten Mike Dobrovich och en kompanjon startade verksamheten här 1989 var gården nergången. Men effektiv röjning
och nyplantering gav snabbt resultat, femton år senare gjordes här viner av världsklass. Vinbibeln Platter´s har korat Mulderbosch
Sauvignon Blanc till ”Sydafrikas mest hyllade Sauvignon”, och även de övriga vita vinerna av Chardonnay och Chenin Blanc har fått
mycket höga betyg. Idag leder sydafrikanske toppvinmakaren Henry Kotzé produktionen. Henry har arbetat på några av de mest
välrenommerade vinerierna i Stellenbosch och haft förmånen att arbeta nära Pierre Lurton från berömda Chateau d'Yquem och
Chateau Cheval Blanc.
I Sverige är det många som känner igen Mulderbosch genom rosévinet som blivit en jättesuccé. Buteljen är lätt att känna igen på
grund av den långsmala etiketten som löper längs med flaskan, ett sk cigar band. Samma etikett pryder också basutbudet av vita
viner på Sauvignon Blanc och Chenin Blanc. Mulderbosch producerar också en serie prestigeversioner av de vita vinerna under
annan etikett och den topprankade röda Bordeauxblenden ”Faithful Hound”.
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