Vitt vin

Stark-Condé Round
Mountain Sauvignon Blanc
2019
Stark-Condé

Pris 169 kr
nr 9017701 - 750 ml

Ursprung Jonkershoek Valley Stellenbosch
Druvor Sauvignon Blanc 100%
Alk. halt 13%

Totalsyra 8,1

Restsocker 2,5

Information Druvorna kommer från vingårdslotten Round Mountain på gården Oude Nektar i Jonkershoek Valley. Vingården ligger
på 400 möh och medelåldern på rankorna är 29 år. Endast 7951 flaskor producerades av vinet, varav drygt 4000 flaskor kommer till
svenska marknaden.
Karaktär Stark-Condé Round Mountain Sauvignon Blanc är fruktigt och aromatisk, nyanserat med mycket frisk smak och viss
fatkaraktär, inslag av passionsfrukt, päron, nässlor, persika, citron och nötter.
Vinifiering Vinet fermenterades på ekfat, varav 5% ny ek. En del av vinet genomgick malolaktisk fermentering och efter åtta
månader på jästfällning buteljerades vinet.

Om producenten
Stark-Condé är ett familjedrivet vineri som gör premiumviner med traditionella metoder. Egendomen är spektakulär och drar till sig
många besökare. Vingårdarna ligger idealiskt för odling och sköts noggrant, druvorna selekteras för hand, jäsning sker i små partier
och lagras optimalt med stort tålamod.
Hans som är uppvuxen i Stellenbosch lämnade Sydafrika på 60-talet för att studera på universitet i Japan. Där träffade han Midori
och de bosatte sig i Tokyo där de stannade i 25 år och fick tre döttrar.
Drömmen fanns att återvända till Stellenbosch och 1989 köpte Hans och Midori gården ”Oude Nektar”, 240 hektar i Jonkershoek.
Tillsammans med ena dottern och hennes man José lanserade de Stark-Condé Wines. Stark är efternamnet på Hans mamma som
ursprungligen bosatte sig i regionen, vars kreativa ande förblir en inspiration än idag. Condé är en hyllning till Josés far, kuban som
emigrerade till USA och vars hårda arbete och självförtroende är en vägledning för kommande generationer. José Conde är
ansvarig i källaren och Rüdger van Wyk vinmakare.
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