JORDAN THE OUTLIER SAUVIGNON BLANC
Art. nr: JO0801
Pris: 149 kr
Storlek: 750 ml
Varukategori: Vita torra viner
Sortiment: Privatimport
Land: Sydafrika
Årgång: 2010
Producent: Jordan Wines
Karaktär: Fruktig, generös, något aromatisk doft med inslag av krusbär,tropisk frukt,
vanilj och väl integrerad fatkaraktär. Torr, frisk, fruktig smak med inslag av citrus,
krusbär, tropisk frukt och fat.
Tillverkning: 60 % av vinet jäste på en majoritet av franska ekfat varav 60 % var nya och
40 % var ett år gamla. 10 % av faten var amerikanska för att ge en liten kryddighet till
vinet.
Lagring: Vinet fick sedan lagras i 8 månader på sin jästfällning i dessa fat Resterande del av
vinet jäste och lagrades på ståltankar till dess att vinet blandades ihop.
Alkoholhalt: 13,5%

Om producenten
JO R D A N
Jordan Wine Estate har en historia som sträcker sig tillbaka ett årtionde innan Sydafrika
öppnades upp för internationell handel igen. Ted och Sheelag Jordan köpte 1982 en 146
hektar stor egendom i Stellenbosch och lika strävsamt som ambitiöst röjde de marken och
lät plantera de första vingårdslotterna med internationella druvsorter.
Vingården breder idag ut sig över böljande sluttningar på 160 till 410 meters höjd med
exponering åt alla väderstreck, vilket har resulterat i en komplex vingård med många möjligheter.
Tack vare närheten till de omgivande haven, njuter vingårdarna av solvärme varvat med svalkade vindar och resultatet blir fruktiga viner med
fräschör.
Sonen Gary Jordan har varit delaktig i projektet hela tiden men det var först sedan han och hans hustru Kathy, som är ekonom med stort vinintresse,
uppförde ett vineri som man 1992 kunde satsa fullt ut som vinproducent.
Med examen inom vitikultur och oenologi är Gary Jordan rätt man att driva och utveckla egendomen och dess viner. Vineriet är idag toppmodernt
och man förlitar sig på en kombination av senaste teknik och stor känsla.
Produktionen omfattar ett dussin viner, som hyllas i media världen över.
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