Varenummer: 0621149

2017 BELLINGHAM PEAR TREE WHITE
CHENIN BLANC
SYDAFRIKA, WESTERN CAPE, FRANSCHHOEK

Frisk, frugtrig og lækker
Smuk lysgylden fremstår denne vin i glasset med fine grønne reflekser.
Her er en markant og lækker cremet hvidvin, der viser en flot balance.
Sprød og lækker hvidvin med en perfekt balanceret cremet fornemmelse
perfekt afsluttet af fint integreret vanilje fra fadet og lækre krydderier.
Serveres afkølet med eller uden mad. Anbefales især til sushi, det
asiatiske køkken og skaldyr.
Serveringstemperatur: 7-10°C.

Fremstilling

Det smukke pæretræ på Bellingham Manor blev plantet i 1710 og er det
ældste i Sydafrika og et stolt varemærke i grundlægger Bernard og
Fredagh Podlashuk’s elskede have. Træets grene er hjemsted for mange
fugle, der hjælper med at kontrollere skadedyrene i vinmarkerne – et
perfekt samarbejde mellem fauna og flora.
Denne hvidvin består af 100% Chenin Blanc høstet fra gamle vinstokke
fra højtliggende marker. Druernes lange modning har skabt en vin med
masser af karakter og smag. Druerne er høstet i hånden i de kølige
morgentimer og fermenteres på store rustfrie ståltanke for at bevare
vinens friskhed. En mindre del af vinen lagres på egetræsfade for at
tilføre vinen mere struktur uden at overdøve den friske frugt.
Om Producenten

Bellingham’s historie begynder i 1693, hvor de første 1000 vinstokke blev
plantet af hollænderen: Gerrit Janse van Vuuren og hans hustru. I 1943
overtog Bernard Podlashuk vinhuset og startede den innovation, der
stadig styrer firmaet i dag. Den første rosévin i Sydafrika i 1949 og den
første Shiraz i 1956 viser, hvordan man fra start har ville udvikle sig. I dag
er Bellingham stadig forrest med at udvikle nye spændende vine og højne
kvaliteten af sine klassikere.
Manden i marken, Stephen Joubert, og vinmageren i kælderen, Niël
Groenewald, deler et ønske om at fremtrylle vine med stor typicitet for
jordbunden og druerne. Vine med kraftfuld struktur og en stil der passer
til forbrugerens ønske.
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