MULDERBOSCH 1000 MILES SB 2017
Art. nr: 7 997 7
Pris: 25 9 kr
Storlek: 7 5 0 ml
Varukategori: Vita torra v iner
Sortiment: Sy stembolagets beställning
Land: Sy dafrika
Producent: Mulderbosch
Druv or: Sauv ignon Blanc 1 00%
Karaktär: Doft av tropisk frukt så som passionsfrukt och ananas men äv en
v it persika. Sensationell sy ra och smak av gröna fikon och passionsfrukt
med starkt av slut.
Tillv erkning: Vinet jäser i ståltank
Lagring: 1 2 månader på franska ekfat
Alkoholhalt: 1 3% Totalsy ra: 6,1 g/l Restsocker: 3,3 g/l

Om producenten
Viner av världsklass!
På rekordkort tid skapade Mulderbosch sig ett ry kte som en av Sy dafrikas
förnämsta v inproducenter. En prestation, för det här är ingen anrik
v inegendom med lång och förnäm historia. Tv ärtom – när den ry ktbare
v inmakaren och v itv insspecialisten Mike Dobrov ich och en kompanjon
startade v erksamheten här 1 989 v ar gården så nergången att grannarna
kallade den för lortfarmen! Men effektiv röjning och ny plantering gav
snabbt resultat, femton år senare gjordes här v iner av v ärldsklass.
Idag leder sy dafrikanske toppv inmakaren Adam Mason produktionen och det är fortfarande de v ita v inerna som dominerar.
Vinbibeln Platter´s korade hans Sauv ignon Blanc till "Sy dafrikas mest hy llade Sauv ignon", och äv en de öv riga v ita v inerna
av Chardonnay och Chenin Blanc har fått my cket höga bety g.
I Sv erige slog Mulderbosch igenom främst genom sitt rosév in som blev en jättesuccé. Buteljen är lätt att känna igen på
grund av den långsmala etiketten som löper längs med flaskan, ett sk cigar band. Samma etikett pry der också basutbudet
av v ita v iner på Sauv ignon Blanc och Chenin Blanc. Mulderbosch producerar också en serie prestigev ersioner av de v ita
v inerna under annan etikett och den topprankade röda Bordeauxblenden "Faithful Hound".
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