Exklusiva viner från Nederburg och Château Vignelaure på
dryckesauktion.
Missa inte möjligheten att köpa unika viner på Bukowskis vinauktion.

Systembolaget tillsammans med Bukowskis arrangerar åtta dryckesauktioner per år där exklusiva vin och spritsorter går under
klubban. Nu har vi lämnat in unika viner från Nederburg och Château Vignelaure som kommer att säljas på Bukowskis
vinauktion. Vinerna ligger nu ute och auktionen avslutas den 4-6 mars. Missa inte möjligheten att buda på dessa unika viner på
Bukowskis vinauktion.
Så här går det till om man vill köpa vin på Systembolagets dryckesauktioner ->

Sydafrikas mest meriterade vinproducent
Nederburg är Sydafrikas mest prisbelönta vineri och vinner ständigt 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 en 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.

Exklusiva röda viner som härstammar från Nederburg Auction

Sedan 1975 hålls varje år Nederburg Auction och den anses idag vara en av världens viktigaste vinauktioner. Varje år utropas
sällsynta och exklusiva viner från de flesta av de ledande vinerierna i Sydafrika (63 olika producenter 2018). Förra året
omsatte auktionen 5,6 miljoner Rand och det sattes ett nytt rekord vad det gäller genomsnittspris per flaska, som blev 590 Rand.
Som många andra prominenta vinauktioner i världen finns det även här en välgörenhetsauktion, som förra året inbringade 1,2
miljoner Rand och gick till Nelson Mandela Foundation. Trots att vi representerar Nederburg på de skandinaviska marknaderna
har vi ingen gräddfil vad det gäller auktionsviner från Nederburg utan vi måste vara på plats och slåss om de så åtråvärda
rariteterna. Nu släpper vi en unik samling av röda viner som vi har ropat in under de senaste åren. Det är två flaskor av
vardera sort, totalt 12 flaskor, som kommer att gå under klubban på Bukowskis vinauktion.
Nederburgs viner på Bukowskis vinauktion hittar du här ->

Vignelaure - en mönsteregendom i Provence
Château Vignelaure är juvelen i kronan i AOC Coteaux d'Aix-en-Provence och har etablerat ett rykte som en av de finaste
producenterna i södra Frankrike. Gården ligger i det vackra landskapet nordost om Aix-en-Provence på 350-480 meters höjd,
vilket ger ett perfekt mikroklimat för både Cabernet Sauvignon och Syrah. Man har hittat lämningar från 2000-åriga romerska
vingårdar i kanten av de nuvarande, så vintraditionen är alltså mycket stark.

Ekologisk odling i egendom med svensk anknytning
Vinegendomen omfattar idag 60 hektar vinodlingar och man påbörjade konverteringen till ekologisk odling 2010. Senaste
årgången av rosévinet är ekologiskt certifierat liksom alla viner kommer att vara från årgång 2018. Jordmånen är en kalkrik lerjord
rik på grus och en del av stockarna planterades redan på 1960-talet. Château Vignelaure som betyder ”den heliga källans
vingård” grundades i slutet av 1960-talet av Georges Brunet som hade med sig sticklingar av Cabernet Sauvignon från sitt slott i
Médoc; Château La Lagune. Sedan 2007 ägs vingården av svensken Bengt Sundström tillsammans med sin danska fru Mette
Rode Sundström. Bengt och Mette äger också Lauritz.com och Stockholms Auktionsverk. Philippe Bru, önolog och direktör på
Vignelaure, har tillsammans med den svenske vinmakaren Sigvard Johnson, som kom hit redan 2002, hand om den dagliga
skötseln av vingården.

Årgångsvertikal av Château Vignelaures röda vin
Det röda vinet från slottet har mycket gott anseende och har också en mycket bra lagringsduglighet. Därför är det extra intressant
att vi nu släpper en vertikal som består av årgångarna 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 och 2011. Endast en flaska av vardera
årgång, så totalt 6 flaskor, kommer att säljas under Bukowskis vinauktion..
En mycket intressant vertikal som väl speglar hur vinet utvecklar sig med ålder, men också kommer att visa de stiländringar som
från och med 2008 genomfördes i det röda Vignelaurevinet. Vinet blev mer fruktdrivet, mindre tanninrikt och ekens påverkan
tonades ner något. Jäsningen genomförs på tank med något kortare skalkontakt och mindre frekvent överpumpning av vin över
skalhatten än tidigare. En liten del av vinet lagras endast på tank medan resten lagras under 24 månader på nu större fat (400600 liter) av högkvalitativ fransk ek.
Vinerna från Château Vignelaure på Bukowskis vinauktion hittar du här ->

