ule oneuresverolen

'n langeroordenking
vanDaar is 'n Paar wYne wat ek
'n shidag in die kollig wil
Plaas:
'n
raz,'nmerlot en zinfandel,van
alle wyne.

mAaulan
vRouE
'n

onlangse blinde Proe
Tydens
(die etikette is verbioem)het ek'n
paai interessanteontdekkingsgedoen,
Diefokushet ookgevaloPwoue
wynmakers. Dit was wyn van gehalte wat met selfvertroue en
vaardigheid gemaakis.
Vir mywas die bestewyn van
die aanddie Haskell Pillars Shiraz
200& gemaak deur Rianie StrYdom.Dit het sedertdie eerste2007'
oesjaaromtrent alwat PrYsis, verowei. Proe dit gerus' Dit is kompleks en toon'n harmonieuse
samekomsvan alleswatwynmooi
maak. Dit is die sowatR400werd'
elke sent daarvan'

Die houtveroudering - met die
I
ktem op ou hout - geedie soePelheid enbalanswat mYsoberndruk
het. Irene glo die groter vateen die
beperkte.hseveelheid'nuwehout''
speel'n groot rol in die bePaiine
van die wyn se karakter.
Verder het La Bri die regte
grondsoortevir merlot. Die grond
hettn hoti kleikomPonetlt,wat die
wineerde teen watersires be'n
!
stefo. Die oesjaar (2009)was
jaar
vir rooiwyn. Die
uitstekende
i.
ww kan bekomword bYMakro en
sekere wynwinkels teen tussen
R80en R95Perbottel. Restaurantpryse sal natuurlik hodr wees.

PROTERS
OORROMPEL
ZINFAHDEL
Daaris slegs'nhandjievolwynplase watir zinfandel gemaak word.
Ek twyfel eeter o! enige ander
plaas'nnouer verblntenls aanzln'n
fande-thetasBlaauwkliPPen,of
keldermeesterwat rneerpassievol
is -oordie kultivar as RoIf Zeitvoger.
Zeitvogelis'n tid van ZAP iZinfandel Advocatesand Producers),
wat inKaliforni6 ge3etelis.Hyhet
ZAP gewa om vYf goeiezinfandels
voor te stel om saammet sYwYne
NUUTENOPWII{DEI{D
teproe,sodatsYeiewYnteenhulle
in
die
DAa! was ook'n Pragstuk
reeks w1.newat ek as merlot g+ opgeweegkan word.
enkan
Ek het die ProebYge-woon
identifiseer het. Maar steedskon
Kalidie
dat
verkondig
getrots
met
wel
plaas
ek
nie.Wat
ek dit nie
die
uit
produsente'n
blad
forniese
vantenie
eklrog
dat
was
weethet,
boek kan neelnl
vore hierdie wyn geproehet nie. Suid-Afrikaanse'n
kenmerkende
Zinfandei het
Ek sou dit beslis onthou het'
'n
somsmet
vnigtig,
is
Dit
karal<ter'
en
Merlot is moeilike kalant
'n kwaai streepalkohol, goeiena'
in
druifhom
die
dis slegswanneer
'n bietjie
ideale toestande bevind dat sY tuurlike suur en tog
wynmakers beloon word met ge- skugtetomdielYfDisjuiseenvan
die redeswaaromdie wYn in Kalihalte'fuuiwe vir gchaltewYn'
gewoonlik vir balans met
fornid
die
Hief
verrassing:
Tbekon die
wyn kom van La Bri-landgoedna' ander kultivars versnYword..
Tbenoor die vYt "buitelanders"
by fuanschhoek. Ek het geweet
gemeet,
was die BlaauwkliPPen
daar is goeie merlot in F?anschin'n ander,ho€rklas.
2009Reserve
klaarek
aangesien
hoek, maar
'n Tipiese wugkonsentrasie was
blyklik oPttiehoogtevan La Bri se
jongsteverwikXetingemoeskom, duidelik, asook'n aanloklike sPevan die eikehouten
bel ek die wYnmakei, Irene Wal- seryagtigheid,
'n fluweelagtige tekstuur wat die
ier, om meer inligting te krY.
Ongelyke ryPwordine van die lyy1t sappig en heerlik maak,
Die gehalteis nie Pertoevalnie'
kosse sorgvir daardie groengeudie wingerd word die drag beIn
re wat soms in merlot voorkom'
perk
en die geleidelike rllpwortros
elke
net
word
nie
Op La Bri
nie, maar elkekorrel gesorteerom dingfase woid bestuur sodat die
te verseker g€engroen nommers bestetrossevir die verlangdestyl
glip in die ryY4ryaakProsesin nie. gekieskan word.
Hierdie uitstekende w1-n kos
Die fuuiwe word uiters versi€fig
in die kelder gehanteerom te sorg R2Sgin die kleinhandel.
Drie ander zinfandelsword ook
dat geen harde tanniene uit die
tlie, Blaauwklipgren-siai aangein
Die
nie'
gedruk
word
Prodruiwe
tref
ncg'n rooie,'n witte{meer onpure
eleg44.qie.
is
duk
jaar
gewoon)
en 'n edel-laatoesvir di6
in
Die meiiot wsrd vir twee
wil
FY4nse eikehoutvate verouder. wat iets anders-oPdie Proef
stel.
vate.
nuwe
257o
slegs
is
HierYan
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