ERNIEELSPROPRIETOR'SBLEND
Årgång 2016
Art. nr 78164
Pris 299 kr
Storlek 750 ml
Producent Ernie Els Wines
Ursprung Stellenbosch, Sydafrika
Varukategori Röda viner

Förslutning Naturkork
Druvor Cabernet Sauvignon 60%, Shiraz
20%, Merlot 5%, Cabernet Franc 5%,
Malbec 5%, Petit Verdot 5%
Alkoholhalt 14,5%
Totalsyra 6,1 g/l
Restsocker 3,5 g/l
Sortiment Systembolagets beställning

Karaktär Komplex doft med koncentrerad frukt och inslag av kryddor, svarta vinbär, ceder,
choklad och fat. Smakrikt, komplext vin med inslag av mörka bär, fat, choklad och kaffe. Lång,
nyanserad eftersmak.
Tillverkning Alla druvsorter vinifierades var för sig i öppna jäskar i rostfritt stål. Man använde en
kombination av överpumpning och manuell nedtryckning av skalmassan för att få en maximal
extrahering av smakämnen och tanniner.
Lagring Vinet har lagrats i 18 månader på 300 liter stora ekfat. 90 % av faten var franska och
resterande del amerikanska.
Passar till Serveras till smakrika rätter av nöt-, vilt- eller lammkött.

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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