Vivahteikas & Ryhdikäs

Nederburg The
Winemasters Sauvignon
Blanc
Raikkaan hapokas ja herukkainen valkoviini Etelä-Afrikan palkituimmalta
viinitalolta. Pronssia Vuoden viinit 2017 -kilpailussa.

TAR J OILU EH D OTU S
Viini sopii erityisesti vähärasvaisen kalan, äyriäisten ja raikkaiden
salaattien kumppaniksi. Mainio kumppani myös parsalle.
VÄR I
Vaalea vihreänkeltainen
TU OK SU
Raikas, mustaherukkainen ja hyvin hedelmäinen

Hinta Alkossa

11,28 €

MAK U

Maa

Etelä-Afrikka

Tuotetyyppi

Valkoviinit

Makeus/täyteläisyys

Kuiva

Rypäleet

Sauvignon Blanc
100 %

Sokeripitoisuus

2.00 g/litra

Alkoholipitoisuus

13.50 %

Pakkauskoko

75 cl

Pakkaustyyppi

Lasipullo

Korkki

Kierrekorkki

Tuottaja

Nederburg

Alue / luokitus

Western Cape

TAR IN A

Altian tuotenumero

1001287

Rypäleet ovat kasvaneet Durbanvillen, Stellenboschin, Paarlin ja
Darlingin alueilla noin 100-150 metrin korkeudessa. Rypäleet on kerätty
käsin ja koneellisesti helmi-maaliskuussa. Viini on käynyt
lämpötilakontrolloiduissa terästankeissa 15`C lämpötilassa 2-3 viikon
ajan. Viini lepäsi sakkojen päällä kaksi kuukautta ennen viimeistelyä.

Alkon tuotenumero

584787

Kuiva, hapokas, raikkaan hedelmäinen, herukkainen, rapea ja miellyttävä
MEN ESTY S & MAIN E
Harmoninen, laadultaan erinomainen. 4 tähteä. "Melko runsas valkoviini
on kuiva, mutta hedelmäisen täyteläinen, herukkainen,
karviaismarjainen ja greippinen" - Vi i n i - le h t i 4 / 2018
'Kokonaisuus jättää pitkän, veden kielelle nostattavan, sitrusmaisen ja
karviaiseen viittaavan, rehevän jälkivaikutelman. Harmoninen,
laadultaan erinomainen viini on hintaansa nähden edullinen ostos.' Vi i n i s t ä Vi i n i i n 2017 - opas
Vuoden viinintuottajaksi Etelä-Afrikassa - In t e rn at i on al W i n e & Spi ri t
Com pe t i t i on (IW SC) - ki lpai lu 2016
Kunniamaininta, Uuden maailman valkoviinit, hinta alle 13 euroa Vu ode n Vi i n i t 2020

TU OTTAJ A
Etelä-Afrikan palkituimman viinitalon
Nederburgin tunnusmerkkejä ovat perinteet
ja laatu yhdistettyinä intohimoon,
tarkkuuteen ja kärsivällisyyteen. Nederburg
valmistaa eloisia ja hedelmäisiä,
rakenteeltaan klassisia viinejä, jotka ovat
saaneet useita tunnustuksia ympäri

maailman.

