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Beskrivning
Nederburg Winemasters Riesling har en blommig och fruktig doft med toner av
ananas, citrus och viss kryddighet. Smaken är frisk och fräsch med inslag av ananas
och lime.

Rekommendation
Är utmärkt som apéritif. Passar också mycket bra till fisk och skaldjur samt rätter med
kyckling och ljust kött.

Produktion
Druvorna kommer från vingårdar i Paarl (som tack vare sitt höga läge är svala trots
den normalt varma regionen), Stellenbosch och Durbanville. Endast delar av
vingårdarna får viss mikrobevattning. Efter försiktig pressning av druvorna fick musten
klarna på naturlig väg genom sedimentering. Jäsning skedde sedan i rostfria ståltankar
i tre veckor vid 15 grader.

Kul att veta
Produkttyp: Vitt vin Volym: 750 ml
Alkoholhalt: 13.5 % Druva: Riesling 100%
Producent/varumärke: Nederburg
Förpackning: Flaska 750 ml
Förslutning: Kork
Sockerhalt: 7,56 gram /liter

Nederburg är Sydafrikas mest prisbelönta vineri och vinner ständigt flest utmärkelser,
både internationellt och i Sydafrika. Nederburg utsågs nyligen till Winery of the Year i
2017 års utgåva av Platter’s By Diners Club South African Wine Guide som är mer
eller mindre än bibel vad det gäller den sydafrikanska vinnäringen. Nederburg hade 4
viner som fick 5 stjärnor (högsta betyg) och det var mer än någon annan sydafrikansk
producent. Man fick även samma utmärkelse i 2011 års utgåva. Egendomen har sitt
säte i regionen Paarl.
Nederburg ägs av Distell, landets främsta återförsäljare och tillverkare av vin och
sprit. Distell och Nederburg arbetar mycket med etiska frågor och kommit mycket
långt vad det gäller hållbara odlings- och produktionsmetoder (sustainability). Totalt
investerade Distell 19,1 miljoner Rand i projekt för socioekonomisk utveckling under
2017. Nederburg är djupt involverade i välgörenhetsorganisationen Qhubeka som
delar ut cyklar till människor som bidrar till det lokala samhället. Sen starten har
Qhubeka distribuerat mer än 80 000 cyklar till behövande sydafrikaner. Nederburg har
upplåtit ett hus på egendomen för produktion av Qhubekacyklar där åtta
tidigare arbetslösa kvinnor från det lokala samhället producerar nära 5000 cyklar per
år. Nederburg har även åtagit sig att direkt sponsra med minst 345 cyklar under
nästkommande år.
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