ANURA RESERVE PINOTAGE
Årgån g 2018
Art. n r 2201
Pris 149 kr
Storlek 750 ml
Producen t Anura Vineyards
Ursprun g Simonsberg Paarl, Sydafrika
V arukategori Röda viner

Förslutn in g Skruvkork
Druvor Pinotage
Alkoh olh alt 14,5%
Sortimen t Systembolagets fasta

Karaktär Tät, mörkt röd färg. Doften är fruktig och nyanserad med rostad fatkaraktär och inslag av
mörka körsbär, björnbär, plommon, lakrits, örter, mörk choklad och vanilj. Det här är ett smakrikt vin,
fylligt och harmoniskt vin med mjuka tanniner, rostad fatkaraktär och inslag av mörka körsbär,
björnbär, plommon, lakrits, örter, mörk choklad och vanilj.
Tillverkn in g Vinet är jäst i öppna jäskar och macererade med skalen under 21 dagar efter avslutad
alkoholjäsning innan det lagrades i ekfat.
Lagrin g Vinet är lagrat 12 månader i 225 liters ekfat.
In formation Namnet Anura syftar på att det finns ovanligt många grodor runt vingårdarna, därav
grodsymbolen på flaskan. Anura är den latinska benämningen för grodor och paddor, och betyder
ordagrant ”utan svans” och syftar på att vuxna grodor och paddor inte har någon svans. Anura ägs och
drivs av Tymen, Jenny och Lance Bouma sedan 1989. Producenten gör även ost, charkuterier och craft
beer på ett hantverksmässigt sätt.

Om producenten
ANURA VINEYARDS

1989 köpte familjen Bouma vingårdarna Anura vid foten av Simonsberg , nu drivs företaget av Tymen,
Jenny och Lance Bouma.
Anura ligger vid foten av Simonsberg-bergen och har en stor mängd jordmåner, sluttningar och
mikroklimat.
Tack vare detta är det möjligt att odla ett brett urval av druvsorter, vissa ovanliga i Sydafrika, genom att
matcha varje druvsort med dess ideala jordmån och mikroklimat.

Anura strävar efter att producera viner som kombinerar den robusta nya världen-frukten med elegansen och komplexiteten i gamla världen-stil.
Namnet Anura syftar på att det finns ovanligt många grodor runt vingårdarna, därav grodsymbolen på flaskan. Anura är den latinska benämningen
för grodor och paddor, och betyder ordagrant "utan svans" och syftar på att vuxna grodor och paddor inte har någon svans.
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