SOUTH-AFRICA, Western
Cape, Oude Kaap, Chenin
Blanc

WESTERN CAPE 'Chenin
Blanc' Oude Kaap

De wijnen van Oude Kaap vinden hun oorsprong in de
mooie Franschhoek Vallei, daar waar het steile Groot
Drakenstijn-gebergte al sinds 1693 een zeer belangrijke
factor is voor de productie van kwaliteitswijnen.Door
middel van een strenge selectie van de druiven en
intensief contact met de wijnboeren bepalen de
wijnmakers op dit Estate welke cuves gekozen worden
voor de Oude Kaap. Deze Chenin Blanc is een heerlijke
licht-aromatische, sappige en verkwikkend frisse wijn,
die uitblinkt door zijn fruitige karakter. Het prachtige
'Zuid-Afrika' is tegenwoordig erg in trek als wijnland. Er
wordt reeds 350 jaar wijn gemaakt maar de laatste jaren
(sinds het afschaffen van de `apartheid') is er meer
gebeurd en geÃ«volueerd dan in de jaren ervoor. ZuidAfrikaanse wijnen weerspiegelen het klassieke element
en de traditie van de `oude wereld' (Europa dus), maar
worden tevens beÃ¯nvloed door de hedendaagse stijlen
van de `nieuwe wereld'. Een nieuwe generatie
wijnproducenten maakt dankbaar gebruik van de meest
moderne wijnbouwtechnieken en trends in de
wijnwereld. Zij bouwen verder op de bestaande kennis en
profiteren optimaal van het unieke terroir om prachtige
wijnen te produceren die internationaal prijzen in de
wacht slepen. De druiven worden hier geplukt in februari
of maart, de seizoenen liggen hier immers andersom dan
bij ons, dit is het zuidelijk halfrond. Het klimaat is
nagenoeg ideaal voor de wijnbouw en de natuur is
prachtig. De Kaap-provincie, waar alle wijnbouw zich
bevindt, oogt zowel weelderig als streng. Enerzijds
vredige, groene weilanden, anderzijds steile rotsen. ZuidAfrikaanse wijnen staan vandaag de dag vooral bekend
om hun zeer interessante prijs/kwaliteitsverhouding. Dat
bewijst ook deze witte wijn van `Oude Kaap' u als geen
ander. Het is een zeer vlot drinkbare wijn met een
heerlijke fruitigheid en heel veel charme! U drinkt hem
best jong en fris, op ongeveer 10 graden .

L'Afrique du Sud est un pays viticole trÃ¨s Ã la mode. Si
ce pays splendide produit du vin depuis 350 ans dÃ©jÃ ,
c'est seulement depuis une douzaine d'annÃ©es, depuis
l'abolition du l'apartheid pour Ãªtre plus prÃ©cis, que la
qualitÃ© a Ã©voluÃ© bien plus rapidement qu'au cours
des 340 annÃ©es prÃ©cÃ©dentes. Les vins sudafricains reflÃ¨tent le classicisme et la tradition de
l'Ancien Monde (de l'Europe donc) tout en intÃ©grant
les atouts du modernisme du Nouveau Monde. Une
nouvelle gÃ©nÃ©ration de producteurs viticoles met en
effet Ã profit les techniques et les tendances vinicoles les
plus modernes connues dans le monde du vin. Se basant
sur le savoir-faire existant et profitant de maniÃ¨re
optimale d'un terroir unique, ils Ã©laborent des vins
magnifiques qui remportent partout des prix
internationaux. En Afrique du Sud, les vendanges ont lieu
au mois de fÃ©vrier et de mars, car les saisons y sont
aux antipodes des nÃ´tres. Le climat est propice Ã la
viticulture et la nature y est vraiment splendide. La
province du Cap, oÃ¹ est concentrÃ©e la viticulture, est
Ã la fois fertile et aride : d'une part des prairies vertes
paisibles, d'autre part des montagnes rocheuses aux
pentes abruptes. Aujourd'hui, les vins sud-africains sont
rÃ©putÃ©s surtout pour leur rapport qualitÃ©/prix
trÃ¨s intÃ©ressant. Pour preuve,ce blanc de la Maison
"Oude Kaap"un vin gouleyant aux saveurs fruitÃ©es, et
pleins de charme. A boire de prÃ©fÃ©rence jeune et
frais Ã environ 10 degrÃ©s,
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