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Beskrivning
Prissänkt från 99 kr!
Doften i Nederburg The Winemasters Shiraz Tannat är medelstor med inslag av
mörka bär som björnbär och blåbär, röda bär och fat samt en fläkt av örter och lakrits.
Smaken är medelfyllig och fruktig med mogna tanniner och bra intensitet där man
finner mörka bär och frukter, lakrits samt en trevligt kryddig ekfatskaraktär.

Rekommendation
Ett utmärkt vin till medelkraftiga och lite kraftigare kötträtter. Varför inte en mustig och
gräddig oxgryta men blandad svamp, rotfrukter, pärlök och sidfläsk som serveras med
basmatiris.

Produktion
Druvorna skördas för hand och med maskin under februari och mars. Druvorna
vinifieras separat i rostfria ståltankar under två veckor. Efter den malolaktiska
jäsningen lagrades vinet i fat av fransk och amerikansk ek under 8 månader.
Produkttyp: Rött vin Volym: 750 ml
Alkoholhalt: 14 %
Druva: Shiraz 70% Tannat 30%
Producent/varumärke: Nederburg
Förpackning: Flaska 750 ml
Förslutning: Skruvkork
Sockerhalt: 2,88 gram/liter
Låg sockerhalt: Ja
Prissänkt: Ja

Kul att veta
Nederburg är ett av Sydafrikas mest legendariska vinmärken och ägs av Distell,
landets främsta återförsäljare och tillverkare av vin och sprit. Nederburg är den
Sydafrikanska vinproducent som år efter år vinner flest utmärkelser för sina viner,
både i Sydafrika och internationellt. Sedan 1975 hålls varje år Nederburg Auction som
Nederburg startade och arrangerar än idag. På auktionen säljs inte bara små partier
av Nederburgs högsta kvalitet utan även sällsynta och exklusiva viner från de flesta
av de ledande vinerierna i Sydafrika.
Nederburg utsågs till Winery of the Year i 2017 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.
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