Sydafrika smagning hos Jonna og Claus 27. oktober 2018
1

2013 Neil Elllis Pinotage
100% Pinotage

Stellenbosch

Vinoble
175,-

2

2014 Simonsig Redhill Pinotage
100% Pinotage

Stellenbosch

Vinoble
210,-

3

2013 Kanonkop Kadette Cape Blend
Stellenbosch
53% Pinotage, 35% Cabernet S, 7% Merlot, 5% Cabernet F

Vinoble
149,-

4

2015 Simonsig Frans Malan Cape Blend
Stellenbosch
67% Pinotage, 29% Cabernet S, 4% Merlot

Vinoble
259,-

5

2011 Neil Ellis Cabernet Sauvignon
100% Cabernet Sauvignon

Stellenbosch

Vinoble
199,-

6

2011 Simonsig TIARA
Stellenbosch
66% Cabernet S, 21% Merlot, 9% Petit Verdot, 4% CF

Vinoble
199,-

7

2013 Neil Ellis Shiraz
100% Shiraz

Groenekloff

Vinoble
199,-

8

2012 Neil Ellis Grenache
100% Grenache

Piekenierskloof

Vinoble
299,-

9

2013 Bouchard Finlayson Hannibal
Walker Bay
Vinoble
52% Sangiovese, 17% Pinot N, 15% Nebbiolo, 8% Mourvedre, 6% Shiraz, 2% Barbera
255,-

10

2013 Bouchard Finlayson Galpin Peak
100% Pinot Noir

Vin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Udseende
0-3

Duft
0-5

Smag
0-16

Walker Bay

Eftersmag
0-6

Vinoble
299,Helhedsindtryk Samlet
0-10
vurdering

PRODUCENTEN BOUCHARD FINLAYSON
Bouchard Finlayson betragtes i dag som Sydafrikas suverænt bedste ”Bourgogne-hus”. Det ligger i
Hermanus, godt skjult i den kølige dal, Walker Bay, ca. 120 km. øst for Cape Town. Tilknytningen til
det berømte franske distrikt, Bourgogne, stammer helt tilbage fra grundlæggelsen i 1989.
Firmaet blev til ved et samarbejde mellem den berømte burgundiske vinmager, Paul Bouchard, og
den meget anerkendte sydafrikanske vinmager, Peter Finlayson. Sammen ryddede de nogle særligt
udvalgte markparceller, bearbejdede jordbunden og plantede herefter Chardonnay og Pinot Noir.
Samtidig byggede de kældrene, som i dag rummer nogle af Sydafrikas bedste vine. Lige fra starten
ønskede man at forene de klassiske traditioner fra den ”gamle” vinverden med den innovation og
kreativitet, som Sydafrika er så berømt for.
I dag råder ejendommen over 125 ha., hvoraf kun 22 ha. er beplantet med vin. Resten er dækket
med områdets berømte vilde flora. Produktionen er stadig fortrinsvis helliget Chardonnay og Pinot
Noir, men også Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Riesling og Sangiovese er kommet til i årenes løb.
Senest har man plantet Nebbiolo, Barbera og Mourvèdre – druer, som er sjældne i Sydafrika, men
som også giver fremragende resultater i Bouchard Finlaysons unikke terroir.
DISTRIKTET WALKER BAY
Walker Bay hører til i regionen Cape South Coast, øst for byen Cape Town og det langt mere kendte
vinområde Stellenbosch. Ud over at være en turistmagnet, hvor man kan nyde synet af hvaler (vinter
og forår), pingviner og søløver, er distriktet også kendt for sine fremragende vine.
Walker Bay nyder godt af et forholdsvist køligt klima pga. havets nærhed samt en lerholdig
undergrund, som nogle steder minder meget om Côte d'Or i Bourgogne. Flere vinejendomme (f.eks.
i Hemel-en-Aarde Valley) har forstået at udnytte dette til at dyrke utraditionelle druer for Sydafrika,
så som Pinot Noir og Riesling, men også mere klassiske druer som Chardonnay og Sauvignon Blanc.
Hermanus Wine Route giver mulighed for at køre forbi et par berømte ejendomme...

PRODUCENTEN NEIL ELLIS
Neil Ellis Wines blev etableret i 1993 af to af Sydafrikas største personligheder, Neil Ellis og Hans
Peter Schroder. Neil Ellis er nok den mest kendte vinmager i Sydafrika, og inden etableringen af sit
eget firma havde han først været omkring den kooperative vinverden i KWV, og derefter ansvarlig
for en af landets meste kendte historiske ejendomme, Groot Constantia Estate.
Neil Ellis Wines har hjemme i Stellenbosch på ejendommen Oude Nektar i Jonkershoek, som
Schroder havde købt midt i 1980’erne, og som for en stor dels vedkommende er et naturreservat.
De to partnere har løbende udvidet samarbejdet og dyrker i dag også 120 ha. vinmarker i et af
Sydafrikas topdistrikter for hvidvine, Groenekloof - ved den kølige vestkyst. I en højde af 385 moh.
dyrker de her Sauvignon Blanc og Syrah på ejendommen Contreberg Farm. Desuden dyrker de også
vin ved Withehall Farm i Elgin, et område som også kaldes for Sydafrikas Bourgogne – ikke mindst
fordi det er det absolut køligste område i Cape.
Neil Ellis’ søn, Warren Ellis, er i dag en del af det succesrige team og samtidig en garant for fremtiden
i Neil Ellis Wines.
DISTRIKTET STELLENBOSCH
Ca. 45 km. nordøst for Cape Town finder man området Stellenbosch, der af mange betragtes som
det bedste vindistrikt i Sydafrika. I Stellenbosch finder man en sjælden harmoni mellem områdets
jordbundsforhold og den klimatiske påvirkning fra Atlanterhavet, hvor kølige vinde sikrer en lang
modning af druerne, som på denne måde får mere aroma og sprødhed.
DISTRIKTET GROENEKLOOF
Groenekloof ligger nær Darling på Sydafrikas vestkyst og består af flere dale, som ligger parallelt
med Atlanterhavet. Distriktet er især velegnet til druen Sauvignon Blanc, som stortrives under en
kølig, lang og stabil modning. Også Shiraz giver gode resultater her, med masser af aroma og
sprødhed.
En dyb, rødlig undergrund med smuldrende granit giver god dræning og egner sig godt til dyrkning
af vin uden kunstvanding. Vine fra Groenekloof er ofte frugtrige, komplekse og sprøde. Nogle af
dem blandes i vine fra Stellenbosch for at tilføre sidstnævnte mere bid og friskhed.
DISTRIKTET PIEKENIERSKLOOF
Piekenierskloof er egentlig et sub-distrikt (Ward) i Citrusdal Mountain District, i det sydlige Olifants
River i Western Cape. Sammen med Cederberg på den anden side af Citrusdalen, er her nogle af de
højest beliggende vinmarker i Sydafrika.
De klimatiske forhold er her lidt barske og kan variere fra tørre, varme perioder til vindplagede og
ekstremt kolde nætter. Det beskytter vinstokkene mod visse sygdomme og giver en lang modning.
Sammen med en undergrund af sandsten og kalkaflejringer giver det meget aromatiske, elegante
og sprøde vine. Ud over Grenache giver grønne druesorter som Grenache Blanc, Chenin Blanc og
Palomino fremragende resultater i Piekenierskloof.

PRODUCENTEN KANONKOP ESTATE
Kanonkop Estate ligger på de nedre skråninger af bjerget nær Simonsberg i Stellenbosch midt i det
område, der betragtes som det bedste til rødvine i Sydafrika. Navnet ”Kanonkop” kommer af, at der
i det 17. årh. fandtes en kanon på toppen af en skråning på ejendommen (”kopje” fra det hollandske
bjergtop), som blev affyret, når europæiske skibe sejlede forbi Table Bay på vej til Cape Town.
Landmændene i området fik på denne måde et signal om, at det var tid at læsse oksekærrerne med
deres produkter for derefter at sælge dem til mandskabet på skibene, der efter flere måneder på
havet, især var vilde efter grøntsager og frugt.
Det var oprindeligt parlamentsmedlem J. W. Sauer, der købte Kanonkop Estate og hans søn, Paul
Sauer, som senere overtog og drev den i kompagniskab med en af Sydafrikas største rugby-legender,
Jan ”Boland” Coetzee. I dag er det fjerde generation, der er ved roret.
Siden 2002 har Abrie Beeslar, uddannet ønolog på Stellenbosch vin- og landbrugsskole, haft
ansvaret for vinificeringen. Han overtog jobbet efter den legendariske Beyers Truter og siger selv,
at han ikke har lavet ret meget om på traditionerne på Kanonkop. Mange mener dog, at han har
været i stand til at løfte niveauet yderligere.
PRODUCENTEN SIMONSIG
Selvom den første Malan allerede i 1688 ankom fra Frankrig til Sydafrika for at dyrke vin, var det
først i 1953, at en af hans efterkommere, Frans Malan, grundlagde den aktuelle Simonsig Estate i
det nordvestlige Stellenbosch. Det er her, på nogle af områdets bløde skråninger, at Frans Malan i
1970-erne producerede Sydafrikas første Rhine Riesling, Chardonnay og Méthode Champenoise
vine (den sidste døbte han ”Kaapse Vonkel”.) Han lod flere andre druesorter plante på sine marker
og var kendt for sin søgen efter perfekte drueblandinger, foruden ved at han søgte efter de optimale
kombinationer af jordbund og druesorter – alt sammen i forsøget på at opnå den højeste kvalitet.
I Stellenbosch finder man en sjælden harmoni mellem områdets jordbundsforhold og den klimatiske
påvirkning fra Atlanterhavet, hvor kølige vinde sikrer en lang modning af druerne, som på denne
måde sikrer måde mere aroma og sprødhed i vinene. Med druer som Chenin Blanc, Sauvignon Blanc
og Chardonnay for de hvide samt Pinotage, Shiraz, Cabernet Sauvignon og Merlot for de røde
producerer Simonsig såvel ”singlevariety”-vine som topvinene ”Tiara” og ”Frans Malan Reserve”,
der er frembragt på en nøje afstemt sammensætning af forskellige druer.
DISTRIKTET STELLENBOSCH
Ca. 45 km. nordøst for Cape Town finder man området Stellenbosch, der af mange betragtes som
det bedste vindistrikt i Sydafrika. I Stellenbosch finder man en sjælden harmoni mellem områdets
jordbundsforhold og den klimatiske påvirkning fra Atlanterhavet, hvor kølige vinde sikrer en lang
modning af druerne, som på denne måde får mere aroma og sprødhed.

