WATERFORD CHARDONNAY
Årgån g 2014
Art. n r 75874
Pris 249 kr
Storlek 750 ml
Producen t Waterford Estate
Ursprun g Stellenbosch, Sydafrika
V arukategori Vita torra viner

Förslutn in g Naturkork
Druvor Chardonnay 100%
Alkoh olh alt 13%
Totalsyra 6 g/l
R estsocker 2,4 g/l
Sortimen t Systembolagets beställning

Karaktär Mineraldriven arom med toner av citrusblommor, lime och rostad mandel från ekfaten.
Torrt och friskt vin med välbalanserad syra.
Lagrin g 9 månader på franska ekfat om 228L. 24% av dessa fat var nya.
Passar till Passar utmärkt till rätter av ljust kött som fläsk, kyckling eller anka gärna med en skysås
eller en lite krämigare sås. Funkar även utmärkt till lite fetare fiskar som lax och tonfisk eller till smakrika
vegetariska rätter.

Om producenten
W ATERFORD

Efter tio år som vinmakare på den fina egendomen Rust en Vrede, bestämde sig Kevin Arnold för att
tillsammans med den förmögna entreprenören Jeremy Ord att grunda en egen vingård.
I den underskönt vackra och av berg omgivna Blauwklippen Valley i Stellenbosch, inte långt från Rust en
Vrede, fann de 1998 vad de sökte, en 120 hektar stor egendom som delvis hade planterats med Sauvignon
Blanc, Chardonnay och Cabernet Sauvignon i mitten av 1980-talet.
Tillsammans med vingårdsmanagern Lombard Loubser lät de plantera fler vingårdslotter med ytterligare tio druvsorter till en total vingårdsareal om
60 hektar.
Man byggde ett klassiskt elegant men modernt funktionellt vineri av sten och timmer från egendomen och döpte sin firma till Waterford Estate efter
de många bäckar med kristallklart vatten som finns här.
Framgångarna har inte låtit vänta på sig, lovorden formligen haglar över Waterford Estate och inte minst i svenskt media har vinerna hyllats som
bland de allra bästa som görs i Sydafrika.
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