Drostdy Hof vill ge en kvinnlig talang en kickstart i
karriären.
Läs om det populära vinmärket Drostdy Hofs projekt för att bidra med socialt arbete.

Det populära vinmärket Drostdy Hof samarbetar med organisationen Pinotage Youth Development Academy (PYDA) i
Stellenbosch i Sydafrika, vilket är en oberoende organisation med syfte att hjälpa missgynnade skolelever genom att förbereda
dem för en karriär inom vin- och turistsektorn samt närliggande branscher. Organisationen erbjuder ett holistiskt, årslångt
utbildningsprogram med tekniska och praktiska delmoment samt stark betoning på personlig utveckling.
Drostdy Hof vill bidra till en riktigt bra start på vinkarriären för en kvinnlig elev med rätt talang och har därför valt att finansiera 50
elevers studieplatser på grundkursen inom vinkunskap under 2019. Därutöver kommer företaget – tillsammans med PYDA – att
handplocka en särskilt talangfull kvinnlig elev bland deltagarna. Personen kommer att väljas baserat på begåvning, akademisk
excellens och personliga egenskaper, och får chans att under ett års praktik lära sig olika aspekter av vinbranschen och
företagande, från produktion och planering till marknadsföring och försäljning. Praktiken innefattar också fyra veckors vistelse i
Sverige, som är en huvudmarknad för Drostdy Hof.
Under 2020 kommer PYDA-avgångseleven att praktisera hos Drostdy Hofs moderbolag Distell Group, som är Sydafrikas största
vinaktör och exporterar till hela världen. Ett antal chefer och ledande personer kommer att agera mentor åt eleven, däribland
Bridgitte Backman som är Distells chef för företags- och regleringsfrågor.
Så här säger den internationella marknadschefen för Distell, Tamsyn Parkins, som utformade programmet som en del av Drostdy
Hofs breda arbete med socialt ansvar och miljöfrågor:
- PYDA uppvisar mycket goda meriter, och vi är övertygade om att det är rätt partner för oss när vi vill bidra till att kickstarta
karriären för en talangfull ung kvinna.
PYDA, som riktar sig till personer mellan 18 och 25 år och har funnits sedan 2012, stöds av både välgörenhetsorganisationer och

en rad lokala och internationella finansiärer från privat sektor. Organisationen strukturerar kurserna utifrån vin- och turistsektorns
behov, och hittills har över 90 % av de utexaminerade eleverna fått jobb inom sex månader efter avslutad utbildning.
Som del av utbildningen förväntas eleverna ta certifikat för nivå 1 av de internationellt erkända WSET-utbildningarna (Wine and
Spirit Education Trust). Elever som väljer vin som huvudämne under året, har också möjlighet att gå vidare till WSET-nivå 2.
PYDA:s VD Nikki Munro säger:
- Meningsfullt arbete i relevanta branscher för våra avgångselever är det primära syftet med vårt program. Därför känns det
väldigt roligt att kunna erbjuda den här möjligheten. Det är en utomordentlig utbildningschans för rätt person. Hittills har 200
elever examinerats hos oss. Med tanke på deras kapacitet och skicklighet räknar vi med att det blir en tuff uppgift att utse den bäst
lämpade personen.
Drostdy Hof har nyligen förbundit sig till att ”arbeta för hållbarhet” (Working Towards Sustainability) och Tamsyn Parkins berättar:
- Branschens riktlinjer för att främja socialt ansvar och hållbarhet betraktar vi som en startpunkt för vårt förbättringsarbete. Vi har
inte råd att luta oss tillbaka och vänta. Vi måste fortsätta att hitta nya sätt att förbättra oss inom hållbarhet och socialt ansvar. Det
förväntar vi av oss själva, och det ska också vinälskare kunna förvänta sig av oss.
Här kan du läsa mer om Drostdy Hofs hållbarhetsarbete ->

Viner från vackra Sydafrika:

Drostdy-Hof Chardonnay Viognier, box
Systembolagsnummer: 15558

219,00 kr
Drostdy-Hof Chardonnay Viognier har en fruktig och
aromatisk doft av persika, mandarin och nektar. Torr,
medelfyllig smak av nektar, persika, citrus och äpple.
Balanserad syra och kryddigt avslut med en touch av
vitpeppar.
Passar bra till fisk, skaldjur och fågel, gärna med fruktiga och
syrliga tillbehör. Även en trevlig sällskapsdryck!

Drostdy-Hof Shiraz Merlot, Fairtrade, 3000ml,
box
Systembolagsnummer: 12038

199,00 kr
Drostdy-Hof Shiraz Merlot har en bärig, aningen rökig doft
med inslag av svarta vinbär, skogsbär, gräs och vaniljiga
ektoner. Generöst fruktig smak och mjuka tanniner. Bärig
karaktär med inslag av solmogen mörk frukt, tobak och örter.
Relativt lång eftersmak.
Passar perfekt till smakrika kötträtter med olika tillbehör. Även
utmärkt till kyckling.

Drostdy-Hof Chenin Blanc, 3000ml, box
Systembolagsnummer: 2069

195,00 kr
Drostdy-Hof Chenin Blanc har en friskt mineralisk och tropisk
doft av grapefrukt, lime och persika. Lätt till medelfyllig smak
med tydliga nyanser av tropisk frukt, lime, mineraler samt en
nyanserad grapefruktsbeska i eftersmaken.
Passar till olika anrättningar av fisk, skaldjur och fågel. Gärna
med fräscha och fruktiga tillbehör.

