
 Achter de bergen 
ligt Breedekloof

Zuid-Afrika, of liever gezegd De 

Kaap, is een fascinerend 

wijngebied. Je vindt er alles, van 

simpel en goedkoop tot groots en 

duur. Er gaat veel aandacht uit naar 

de bekende gebieden, zoals 

Stellenbosch en Swartland. Maar er 

wordt ook op andere plekken aan 

de weg getimmerd. Bijvoorbeeld in 

Breedekloof, achter de Boland 

Mountains. Daar willen wijnmakers 

zich profileren met bijzondere 

Chenin. Een goede reden om er 

eens een kijkje te nemen.

T E K S T  E N  F O T O G R A F I E :
R O N A L D  D E  G R O O T Voor een wijngebied als Breede-

kloof is het niet eenvoudig om 
op te vallen tussen alle geweld 
van de beroemde gebieden en 
iconische wijnmakers van dit 

moment. Ze doen wat ze kunnen om ook een 
beetje aandacht te trekken. Voor ons is het 
leuk om eens een keer off the beaten track te 
gaan in De Kaap. Het is heerlijk om ontvangen 
te worden door een enthousiaste club van 
dertien producenten, die de handen ineen 
hebben geslagen om Breedekloof op de kaart 
te zetten. Het is een zeer heterogene club, 
want iedereen doet mee: van de grootste coö-
peratie tot de kleinste producent, met maar 
een paar honderd flessen Chenin. Maar dat 
maakt het alleen maar leuker.
Om er te komen, moet je vanuit Kaapstad de 
bergen over, over Highway 1. Eerst langs 
Paarl en dan door de bergen richting Wor-
cester. De rit door het dal is prachtig. Hoge 
bergen aan beide kanten, echt een kloof. 
Hier stroomt de Moolenaarsrivier, een zijtak 
van de Breederivier. 

Net als Napa Valley
Dichter bij de plek van de proeverij, het res-
taurant van de Du Toitskloof Winery, wordt 
het dal breder en dus ook vlakker. Maar de 
fraaie bergen blijven het decor op de achter-
grond. De temperatuur is hier een paar gra-
den hoger dan in Stellenbosch en omgeving, 
door de ligging verder van de kust af, zodat de 
verkoelende invloed van de oceaan minder is 
– hoewel men hier altijd blijft benadrukken 
dat het in de zomermaanden ’s middags ook 
flink kan afkoelen. Achter in het promotie-
boekje van de streek staat de jaartempera-
tuur in een grafiek afgezet tegen warme stre-
ken als Hunter Valley en Napa Valley; de 
temperaturen ’s zomers zijn vrij vergelijkbaar 
met die in Napa Valley. Dus in de praktijk is dit 
een vrij warm wijngebied. Dat verklaart waar-
om Rhônedruiven het zo goed doen, maar het 
werkt ook voor chenin blanc, die hier een on-
miskenbare comeback maakt.

Modedruif chenin
De groep heeft de handen ineen geslagen 
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voor een cheninproject, dat veel welwillen-
de aandacht trekt. Het komt blijkbaar op het 
juiste chenin-moment. Want dat is wat er in 
Zuid-Afrika op dit moment gebeurt. Na jaren 
in de verdrukking te hebben gezeten, komt 
de chenin terug als modedruif. Hij krijgt 
daarmee eindelijk de erkenning die hij ver-
dient, als de inheemse druif die hij eigenlijk 
is – ook al is hij dan van oorsprong afkomstig 
uit het Loiredal. Hij staat al zo lang in De 
Kaap, dat het niet zo vreemd is dat hij als een 
lokale druif wordt gezien. 
Het zijn vooral de Chenins van oude stokken, 
de bush vines, die nu furore maken. Die wor-
den, vanwege hun lage opbrengsten, nog 
altijd gerooid ten koste van jonge aanplant, 
die veel meer opbrengt in kilo’s per stok. Dus 
hoe meer goede wijnen er van die oude stok-
ken worden gemaakt, des te beter.

Fles of bulk
In Breedekloof wordt graag benadrukt dat 
15% van alle chenin van de Kaap hier staat 
aangeplant, goed voor 21% van de produc-
tie. En dat er nog genoeg oude stokken staan 
om er serieuze wijnen mee te maken. Dat 
was ook hard nodig, eerlijk gezegd. Want de 
Chenins hier waren te licht en hadden te 
weinig diepgang. Alvi van der Merwe, van Al-
vi’s Drift, verderop in het dal van de Breede-
rivier, weet wel waarom: ‘Er is veel te lang op 
vertrouwd dat er markt was voor wijnen op 
basis van hoge opbrengsten, die feitelijk ka-
rakter missen. Wij hebben die slag hier lang 
geleden al gemaakt. De boeren rond Wor-
cester waren veel eerder met Chenins die 
gemaakt waren met rijping op de lie, in een 
mooie, krachtige stijl. Ze zijn er dus rijkelijk 
laat mee.’ Hij ziet ook weinig heil in de op-
splitsing van Breederivier in allerlei kleinere 
herkomstgebieden, zoals Breedekloof er een 
van is. ‘Die kleinere wijngebieden moeten 
weer helemaal van de grond af worden op-
gebouwd en erkenning zoeken. Ze maken 
het zichzelf en ons alleen maar moeilijk.’ 
Bij de ontmoetingen in Breedekloof valt in elk 
geval op dat de grotere producenten nog al-
tijd vrijwel alles in bulk verkopen. De produc-
tie in flessen komt bij de grotere coöperaties 
van de streek niet boven de paar procent uit. 
Bedrijven als Badsberg en Botha Cellars ko-
men zelfs niet verder dan 1% eigen botteling. 
Er is hier dus nog een lange weg te gaan. Een 
goede verkoop van flessen is essentieel om te 
overleven. Want van bulk alleen kan de boter-
ham niet gesmeerd worden. 

Eenheid in presentatie
Alle leden maken één Chenin die meedoet 
aan het project. Die moet voldoen aan de  

gezamenlijk opgestelde eisen, om te komen 
tot een herkenbare stijl. Officiële regelgeving 
is er echter niet. De Chenin krijgt meer diep-
gang door rijping op eiken vaten op de eigen 
lie, geheel volgens de laatste trend. De wijn 
moet daarnaast zijn gemaakt op basis van 
stokken van minimaal 26 jaar oud. Het rest- 
suikergehalte is maximaal 5 gram, dus de 
wijn is droog. 
Wat bij de proeverij direct opvalt, is dat aan 
de fles niet te zien is of hij onderdeel is van 
het project. Er is geen gemeenschappelijk 
logo of gemeenschappelijke fles. Op het eti-
ket staat meestal Chenin, maar soms ook 
Steen. De wijnen hebben meestal de WO 
Breedekloof, maar sommige hebben de WO 
Slanghoek, een aparte ward, onderdeel van 
Breedekloof. Dat maakt het er niet duidelij-
ker op. Sterker nog, dit moet beter. Als we 
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dat zeggen, wordt er geknikt: geen slecht 
idee. Nu nog uitvoeren.

(Te) grote verschillen
Dat er diversiteit is in de wijnen is op zich al-
leen maar goed. En logisch. Want er is naast 
de verschillende stijlen van wijnmaken spra-
ke van een grote heterogeniteit in het karak-
ter van ondergronden en microklimaat, on-
der andere ook wat neerslag betreft. De 
meeste wijngaarden liggen op bodems in het 
rivierdal, die daarom vrij licht en alluviaal van 
karakter zijn. Wat ten dele ook weer een ver-
klaring is voor de lichtere stijl van de wijnen. 
De regenhoeveelheden verschillen sterk, on-
der invloed van de bergen. In Slanghoek, 
aan de voet van de berg, valt veel meer neer-
slag dan 5 kilometer verderop, in Badsberg: 
gemiddeld tot wel 1350 millimeter tegen 530 
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millimeter. Ook liggen sommige wijngaar-
den op wat grotere hoogte, met een onder-
grond die meer klei bevat; op deze plekken 
treedt sterkere afkoeling op. 
Door de grote verschillen in terroir, en door 
de zeer uiteenlopende wijnstijlen, duurt de 
oogst van de chenin blanc hier erg lang, tot 
wel vijf weken. ‘We beginnen met chenin en 
we eindigen ermee’, wordt gezegd. Het 
mooie is dat de stijlverschillen de wijnen in-
teressanter kunnen maken. Maar voor de 
uniformiteit in stijl die het project sugge-
reert, is het misschien wat minder handig. 
Hier valt nog een wereld te winnen.

Bedrijven & wijnen
Wijnen met * zijn onderdeel van het Chenin-
project.

Badsberg: droge plek
De afgelopen jaren kwam Badsberg niet ver-
der dan zo’n 350 millimeter regenval per 
jaar, een flinke uitdaging voor de lokale coö-
peratie. ‘Het watergebrek is ook wel goed. 
Het dwingt ons veel bewuster om te gaan 
met water. We maken met minder irrigatie 
een betere kwaliteit, op de mooie rotsige on-
dergrond. De omstandigheden zijn ook ide-
aal voor pinotage’, zeggen ze bij de coöpera-
tie. De negentien leden produceren samen 
zo’n 3600 ton druiven, waarvan slechts ruim 
1%, zo’n 5000 flessen, wordt gebotteld. Er is 
ook veel verkoop in bag-in-box.

Chenin Blanc Barrel Fermented 2016,
Breedekloof*  14,5 pnt

Licht gerijpt, boenwas, honing, perzik | 
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stevig en krachtig, veel bitters, vanille, 
kruiden.

Pinotage Reserve 2017, Breedekloof  15 pnt
Aardbeien, kersen en frambozen, rijpe 
pruimen | sappig, fruitig, zachte tannine, 
lekker.

Chenin Blanc 2018, Breedekloof  13,5 pnt
Fruitig, appel en peer, bloemen, geurig, 
snoepje | perendrups, ongecompliceerd, 
zuurtje.

Bergsig: wijngaarden op hoogte
De wijngaarden van Bergsig liggen aan de 
voet van de berg, op 240 tot 350 meter, op 
een ondergrond van zandsteen, naar het dal 
alluviaal van karakter. De hoogte zorgt voor 
meer zuren, waardoor de witte wijnen een 
malolactische omzetting kunnen krijgen, 
wat ze meer diepte geeft. In het verleden 
werd vrij overdadig hout gebruikt, maar dat 
is afgelopen. Het inzicht is dat chenin en veel 
hout niet goed samengaan – terecht, zo lijkt 
het. Onder eigen etiket worden alleen de 
krachtige en complexe wijnen gebotteld, on-
geveer een derde van de productie. Wat we 
proeven is uitstekend.

Chenin Blanc Reserve 2016, 
Breedekloof*  15,5 pnt

Breed en licht getoast, honing, abrikozen | 
zacht en sappig, fijne zuren, mooi hout, 
lengte, sap.

Icarus wit 2016, Breedekloof  16 pnt
Chenin/Chardonnay/Riesling | peer, citrus, 
vanille en honing, iets gesloten, abrikozen 
| weelde, elegant en complex, goede  
zuren. 

Icarus 2014, Breedekloof  16 pnt
75% Cabernet Sauvignon/25% Touriga Na-
cional | verleidelijk, viooltjes en cassis, va-
nille, breed, rokerig | elegant en fijn, goede 
zuren en lichte tannine, gepolijst, sappig

(DGS)

Botha Cellars: groot in bulk 
Bij Botha Cellars zijn 35 leden goed voor de 
productie van 38.000 ton druiven, waarvan 
zo’n 1% op fles wordt verkocht. Ook hier 
heeft de droogte in 2018 flink toegeslagen. 
De productie bedroeg in 2018 5 ton per hec-
tare, tegen 15 ton per hectare in 2017. Er 
wordt hier dan ook gewerkt met bush vines, 
zonder irrigatie. Bulk wordt geëxporteerd 
naar onder andere Nederland, Zweden en 
Denemarken.

Barrel Fermented Chenin Blanc 2017,
Breedekloof*  15 pnt

Honing en perzik, bloemen, peer, vanille | 
krachtig, rijp, fijn hout, aardige zuren, sappig.

Shiraz 2017, Breedekloof  13 pnt
Rokerig, spek, pruimen, zwoel, confituur | 
zwoel, zacht, gemakkelijk en ongecompli-
ceerd.

Sauvignon 2018, Breedekloof  13,5 pnt
Kruisbessen en perzik, passievrucht, ap-
pel | sappig, zuurtje, snoepje, aardig.

Daschbosch: meer structuur
Daschbosch is een voorbeeld van een bedrijf 
dat wijnen maakte met weinig structuur, 
door zijn lichtere, alluviale gronden. Het 
Cheninproject, met de rijping op lie, is daar 
de ideale oplossing voor. Eerst vindt een 

koude inweking plaats van de most gedu-
rende vijf dagen, bij -4, waarbij most, drui-
ven en schillen worden omgeroerd. Dat geeft 
de wijn nog veel meer smaak en aroma. Een 
wijn met schilcontact wordt overwogen. 
Chardonnay is te fenolisch, maar chenin 
blanc zou kunnen werken. In eerste instantie 
wordt geen sulfiet gebruikt; de wijn is reduc-
tief genoeg.
Steen 2017 Breedekloof  16 pnt

Honing en abrikozen, rijpe meloen, peer 
en appel | aromatisch, intens, machtig en 
dik, boterig.

Hanepoot, Muscat d’Alexandrie 2015,
Breedekloof  16,5 pnt

1883-1885 geplant (maar niet te bewijzen 
wanneer precies), oudste blok in Zuid-Afri-
ka | dadels en rozijnen, munt, sinaasap-
pel, abrikozen | heel intens zoet, muskaat, 
veel zuren, krachtig, bijzonder.

Clairette Blanche 2018, 
Breedekloof  16,5 pnt

Peer, munt, perzik, venkel, bloemen, verlei-
ding | breed en sappig, heerlijke zuren, mild.

Deetlefs: positieve blik
Wijnmaker Ferdi Visser van Deetlefs kijkt 
weer op een eigen manier aan tegen de 
droogte in De Kaap. ‘We zijn van 95.000 naar 
85.000 hectare gegaan. Dat betekent voor 
mij dat vooral de gelukszoekers, die profi-
teerden van de boom, nu weer verdwijnen. 
Dat kan betekenen dat de situatie voor de 
overblijvers verbetert. Ik blijf positief.’

Chenin Blanc Reserve 2017, 
Breedekloof*  16 pnt

4% Viognier | rokerig, peer en vanille, abri-
kozen, honing | zacht, weelderig, rijp, 
smaakvol, goede zuren.

Chenin Blanc 2017, Breedekloof  15 pnt
3% Semillon | mango, peer, abrikozen, va-
nille, rokerig | krachtig, sappig, exotisch, 
fruitig, snoepje.

Chenin Blanc Stonecross Range 2018,
Western Cape  14 pnt

Tropisch fruit, guave, ananas, bloemen | sap-
pig en open, gemakkelijk, fijne zuren, prima.

(Plus)

Merwida: pure wijnen
Lieza van der Merwe, van de zevende gene-
ratie van de familie van eigenaren, mag met 
de wijnen van het familiebedrijf aan de slag 
om er iets bijzonders van te maken. Met 
maar liefst 700 hectare wijngaarden heeft ze 
de nodige mogelijkheden. Van de productie 
gebruikt ze de beste druiven, zo’n 50 ton, 
voor de eigen botteling. Wat mislukt, wordt 
teruggeblend in de bulk. Maar ze gaat toch 

op zeker. Wilde gisten vind ze bijvoorbeeld 
te riskant. Haar strategie levert pure en zui-
vere wijnen op.

Chenin Blanc 2016, Breedekloof*  15,5 pnt
Citrus, hout, abrikozen en honing | rijp en 
sappig, goede zuren en bitters.

Barbera 2015, Western Cape  15 pnt
Kruiden, kersen, aardbeien, rokerig | ste-
vig en sappig, aangenaam bittertje, zach-
te finale.

Cabernet Sauvignon 2016, 
Western Cape  14,5 pnt

Ceder, tabak, vleugje pyrazine, paprika, 
munt | stevig en sappig, iets gepronon-
ceerde tannine en zuren.

(Conder Wines)

Mountain Ridge: nieuwkomer
De coöperatie van Mountain Ridge zal met 
de jaargang 2018 de eerste Chenin voor het 
project produceren. De zeventien leden heb-
ben in totaal 800 hectare, met een productie 
van niet meer dan 20.000 flessen, dus ook 
vooral bulk.

Shiraz 2016, Western Cape  14,5 pnt 
Confituur, pruimen, kersen, zoethout | ge-
makkelijk, fruitig, een bitter, lichte tannine.

Jail Break, Chenin Blanc 2017, 
Western Cape  14 pnt

Mango en kiwi, vleugje groen, vanille | 
sappig, exotisch, redelijke kracht, sap, 
snoepje.

De Liefde, Chenin Blanc, 
Western Cape  13,5 pnt

Fruitig, perendrups en bloemen, rijpe ap-
pel | gemakkelijk, snoepje, zuurtje.

Olifantsberg: hoog niveau
Een van de leidende bedrijven in Breede-
kloof, project van de Nederlander Paul Leeu-
werik. De focus ligt er op Rhônedruiven; de 
cabernet is hier zelfs helemaal gerooid. Pri-
ma idee. Wijnmaakster Elizma Visser kwam 
in 2016 om de puntjes op de i te zetten. Haar 
man Ferdi maakt fraaie wijnen bij Deetlefs. 
Haar Rhôneblends zijn van een hoog niveau. 
En die niet alleen.

Chenin Blanc 2017, Breedekloof*  16 pnt
Honing en perzik, rijpe appel, gele prui-
men | Structuur, diepte, elegant en sappig, 
mooie zuren, jeugdig.

Blanc 2017, Breedekloof  16,5 pnt
60% Roussanne/30% Grenache Blanc/10% 
Chenin Blanc | anijs, bloemen, rijpe peer, 
abrikozen, complex | breed, weelderig, 
spannend, mooie zuren, bitters.

Silhouette 2015, Breedekloof  16 pnt

85% Syrah/Grenache/Carignan/Mourvè- 
dre | kruiden en specerijen, zwart fruit, 
confituur, tijm, zoete kersen, elegant, sap-
pig, goede zuren, goede tannine.

(Olifantsberg Family Vineyards)

Opstal: wilde gist
Opstal ligt in een deel van Slanghoek waar 
jaarlijks tot 1350 millimeter regen valt. De 
wijn voor het project wordt gemaakt van een 
wijngaard uit 1982, die deel uitmaakt van 
het Old Vine Project van Rosa Kruger, om 
oude wijngaarden te redden. Wijnmaker Ot-
tie Louw gebruikt wilde gisten voor deze 
wijn; karakter en kracht zijn dan ook de juis-
te woorden hier.

Carl Everson Single Vineyard, 
Chenin Blanc 2017, Slanghoek*  15,5 pnt

Breed, honing, vanille, abrikozen | krach-
tig en sappig, weelderig, wat minder zu-
ren, diep en intens.

Slanghoek: rotsachtig terras
De coöperatie van Slanghoek heeft zeven-
tien leden, goed voor samen 4000 ton drui-
ven per jaar. Niet meer dan 0,7% van de pro-
ductie wordt op fles verkocht. De Chenin 
komt van een 35 jaar oude wijngaard op een 
rotsachtig terras.

Legends Barrel Fermented, 
Chenin Blanc 2016, Slanghoek*  15 pnt

Rijpe peer, meloen, abrikozen, vanille, 
toast, sinaasappel | krachtig, veel hout, 
toast, bitters.

Chardonnay 2018, Slanghoek  13,5 pnt
Exotisch, perzik en perendrups, appel, citrus 
| zacht en ongecompliceerd, fruitig.

Stofberg Family Vineyards: mooie wijnen
Dochter Mariëtte Stofberg Coetzee maakt 
van een klein deel van de druiven sinds zes 
jaar haar eigen wijnen en brengt die op fles. 
De rest wordt verkocht, bijvoorbeeld aan de 
buren van Du Toitskloof. Ze kan de beste 
druiven houden, en dat staat garant voor 
mooie wijnen.

Chenin Blanc Mariëtte 2017, 
Breedekloof*  16 pnt

Honing, peer, perzik, vanille, abrikozen, me-
loen | mooie smaak, goede zuren, bitters, rijk-
dom, diepgang, tikje zacht en zoet, jeugdig.

Chardonnay Mariëtte 2013, 
Méthode Cap Classique  15 pnt

Toast, boter, rokerig, citrus, een snoepje | 
zacht en gemakkelijk, ruime dosage (8,5 
g/l), fijne mousse, aangenaam (50 maan-
den in fles gerijpt).

Du Toitskloof Wines



De Keuringsdienst van Waarde dook donderdag 1 november jl. in de rosé. 
Trigger was een Sauvignon Blanc Rosé. Verwarring alom bij de redactie. 
Sauvignon Blanc is toch een witte druif? Hoe dan roze van kleur? Eén klik op 
ah.nl had uitgewezen dat deze wijn uit Marlborough is gemaakt van sauvignon 
blanc waaraan wat Pinot Noir is toegevoegd. Daar kwamen ze na wat 
rondbellen achter, maar dat was olie op het vuur. ‘Wát?’ siste de op sensatie 
beluste redactie. ‘De boel bij elkaar mikken, dat mag toch zeker niet?’ Met z’n 
allen togen ze strijdlustig op pad. 

Navraag bij verschillende wijnprofessionals leerde dat – ik vat hun 
commentaar kort samen – ‘mengen buiten de EU mag, erbinnen is het 
verboden, behalve in de Champagne’. Met die schrale, onjuiste en onvolledige 
kennisoverdracht over rosé – die namelijk binnen de EU wel van witte met 
rode wijn gemaakt mag worden  – bleef de kijker achter. En vermoedelijk met 
een opstandig gevoel dat er maar wat aangerotzooid wordt in de wijnwereld. 
Want mengen, dat kan nooit goed zijn, werd de teneur van de uitzending. 
Boevenwerk. Je er makkelijk van afmaken.

Deze kijker heeft het programma met kromme tenen uitgezeten. Zoals bij een 
voetbalwedstrijd waar de bal het doel voortdurend net mist. Waarom zei 
niemand van de wijnprofessionals, in elk geval niet in de gemonteerde versie, 
dat het mengen van basiswijnen de gewoonste zaak van de wereld is en 
volkomen legaal? Dat is, zoals wij allen weten, allerminst een criminele 
activiteit. Sterker nog, het is een kunst en getuigt van getalenteerd vakman-
schap als de blend meer blijkt te zijn dan de som der delen. 

Assembleren van witte en rode wijn voor rosé met een herkomstaanduiding, 
dus binnen de AOP’s en IGP’s, mag gewoon, tenzij lokale productievoorschriften 
het verbieden, zoals in onder andere de Provence en Bordeaux. Dat is meestal 
het geval, maar lang niet overal. Grappig genoeg is blenden bij de eenvoudigere, 
goedkopere rosés zonder herkomstaanduiding nooit toegestaan. 

Hoe dan ook: het toevoegen van een beetje rode wijn aan witte wijn – of het nou 
om een stille of mousserende rosé gaat – is precisiewerk. Iets te veel en de wijn 
raakt uit balans. De percentages en het moment van blenden luisteren nauw. 
Niks makkie. Blenden gebeurt met kennis van en respect voor de basiswijnen. 
Dat moet je kunnen. Dat is een vak apart.

Applaus dus voor de meestermenger, maar niet voor die wijnliefhebber van 
Grote Rode Wijnen die mij jaren geleden influisterde dat als iemand bij hem 
thuis een glas rosé vraagt, hij lukraak een scheut van iets roods bij de een of 
andere witte ‘drinkwijn’ doet. ‘Proeven die rosédrinkers toch niet.’ Hem noem 
ik een boef en de onvolledige informatie van de Keuringsdienst broddelwerk.

Keuringsdienst 
zonder waarde

Magda van der Rijst©
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Shiraz Mia 2016, Breedekloof  15 pnt
Intens, zwoel, confituur, kruiden, specerij-
en | rijp, verleidelijk, karamel, toast, zach-
te tannine.

Stofberg Wine Estate: klei en zand
De neef van Mariëtte, Pieter Stofberg, maakt 
hier 8000 flessen, sinds 2011, wat overeen-
komt met 1% van de totale productie. De 
wijngaard, op een ondergrond van klei en 
zand, is dertig jaar oud.

Chenin Blanc, Border Stone 2017, 
Breedekloof*  15 pnt

Honing, bloemen, perzik, rijpe pruimen, 
vanille | sappig, goede zuren, niet te veel 
hout, elegant.

Sauvignon/Semillon 2017, 
Breedekloof  14,5 pnt

Exotisch, groen kantje, gele pruimen, appel 
| toets van semillon, droog, appel, citrus, 
strak, zuren, interessant.

Sauvignon/semillon 2018, 
Breedekloof  14,5 pnt

Grassig, appel, asperges, groene pruimen | 
droog en stevig, goede zuren, appel, blijft een 
grappige wijn, iets eerder geplukt dan 2017.

Du Toitskloof Cellar: Fairtrade
Alle 22 leden van deze coöperatie zijn gecer-
tificeerd Fairtrade, zodat de wijnen hier al 14 
jaar onder dat label mogen worden ver-
kocht. Het streven is het maken van goede 
wijn voor een redelijke prijs, op een ethisch 
verantwoorde manier. En dat werkt. De Che-
nin Blanc voor het project moet nog op de 
markt komen.

Fairtrade Dimension, Chardonnay 2017,
Western Cape  14,5 pnt

Peer, duidelijk getoast, bloemen, citrus, 
karamel | stevig en wat houterig, modern, 
gemakkelijk.

Zola BiB Fairtrade 2018, 
Western Cape  14 pnt

Chenin/Chardonnay/Sauvignon Blanc | 
peer en perzik, exotisch, passievrucht en 
appel | lichtvoetig en sappig, ongecompli-
ceerd.

Red Muscadel, 2015, 
Western Cape  15,5 pnt

Dadels en vijgen, rozijnen, muskaat, zeer 
intens zoet | intens, mooi zoet, balans, 
goede zuren, fijn.

Zola Fairtrade Rosé, Pinotage 2018, 
Western Cape  13,5 pnt

Fruitig, frambozen en aardbeien, bloemen 
| lichtvoetig, 6 gram restsuiker, toch niet 
heel zoet, aardige zuren.

Geen 18, geen alcohol


