BIGEASYCHENINBLANC
Årgång 2021
Art. nr 74281
Pris 139 kr
Storlek 750 ml
Producent Ernie Els Wines
Ursprung Western Cape, Sydafrika
Varukategori Vita torra viner

Förslutning Skruvkork
Druvor Chenin Blanc 100%
Alkoholhalt 13,5%
Totalsyra 6,4 g/l
Restsocker 2,6 g/l
Sortiment Systembolagets beställning

Karaktär Ungdomlig, fruktig doft med inslag av ananas, citrus och päron. Torrt, friskt, fruktigt
och smakrikt vin med inslag av ananas, lime kiwi och päron.
Tillverkning Efter skörden sorterades och avstjälkades druvorna och pressades försiktigt.
Jäsningen ägde rum vid låg temperatur på tankar av rostfritt stål.
Passar till Serveras som aperitif eller till rätter av fisk och skaldjur.
Information Druvorna till Big Easy White kommer från tre olika vinodlingsområden, samtliga
från vinstockar med låg avkastning. Varje vinodlingsområde ger sin egna unika smakprofil till det
färdiga vinet. Druvorna kommer huvudsakligen från de svalare kustområdena. Vinet är gjort i en
fräsch fruktig stil utan fatkaraktär.

Omproducenten
ERNIEELSFRÅNGOLFPROFFSTILLHYLLADVINPROFIL
Det är inte många som kan berömma sig av att hålla världsklass i två discipliner men Ernie Els
klarar det galant. På egendomen Ernie Els Wines i Sydafrika producerar man högklassiga viner
som får internationella toppbetyg, precis som han själv fick som en av världens främsta
golfspelare genom tiderna.Under sina turnéer som topprankat golfproffs lärde sig Ernie Els uppskatta goda viner. Tanken växte på att
skapa en egen vingård och en av landets stora vinprofiler, Jean Engelbrecht på Rust en Vrede, hjälpte honom igång.
Med från starten var också en av Sydafrikas främsta vinmakare, Louis Strydom. Idag är han både VD och vinmakare och den
sammanhållande länken i det växande företaget. För några år sedan slog man sig nämligen samman med Baron Hans von Staff
Reitzenstein - en tysk affärsman och storsamlare av viner – för att expandera internationellt. Baronen köpte för några år sedan den
närbelägna egendomen Stellenzicht, bland annat som ett sätt att säkra tillgången på egna kvalitetsdruvor för Ernie Els viner.
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