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Alheit Flight of the Jackass
Cinsault 2018

Smakbeskrivning

Vinet har en klar röd färg. Doften är fräsch och mycket fruktig av röda bär,
körsbär, hallon och färska jordgubbar. Inslag av färska örter och rödbeta.
Smaken är ung och med mjuka tanniner. Inslag av mineraler, röda bär och
färska örter. Ett både insmickrande och utmanande vin.

Det är ett förträffligt och mångfacetterat drickvin. Chris Alheit beskriver
det som ett vin som man ska ha trevligt med, utan att bry sig så mycket om
ursprung och vad man äter till. Kort sagt ett vin som skrattar nördigheten i
ansiktet, men som gör det i kraft av att vara mästerligt producerat.
Cinsaultdruvan är lättdrucken, bärig och blommig vilket gör att vinet
passar i mängder av sammanhang från grillen till fina middagen, ända till
altanhänget med grannarna. Flight of the Jackass kan såväl lagras,
tempereras som luftas, men som Alheit säger, drick och njut!

Alheit Vineyards

Den sydafrikanska demonproducenten Alheit Vineyards är en föregångare
för ny generations vinmakare i Sydafrika. Det unga paret Alheit är närmast
kultförklarade. Alheit Vineyards är baserad på Hemelrand, en vacker
fäbodvall som ligger högt upp på Hemel & Aarde Ridge i Walker Bay.
Denna bit mark tillhör Hans och Mary Anne Evenhuis och med dess
stenbyggnader, olivlundar, lavendelfält och en mycket spännande vingård
är Hemelrand en helt underbar och fantastik plats.

Chris och Suzaan Alheit har en närmast pedantisk syn på vinodling. Deras
filosofi är att allt handlar om vingården snarare än vineriet eller
blandningslaboratoriet. Därför samarbetar de med odlare som har små
odlingar i topplägen. De gör ofta druvrena viner från en och samma
vingård. De föredrar buskodlade gamla vinstockar vars rötter letat sig
djupt ner i den ofta karga jorden i Capelands utmed Sydafrikas sydvästra
kust och inland.

Cinsault

Flight of the Jackass är gjort på 100 % cinsault, vilket är ovanligt som
endruvsvin. Det är uteslutande buskodlade druvor från obevattnade
vingårdar och vinet är producerat med minsta möjliga mänskliga
påverkan. I Sydafrika kallas cinsault också hermitage. Cinsault fick vara
ena halvan i korsningen med pinot noir som gav nationaldruvan pinotage.
Cinsault är mest känd som en blanddruva, särskilt i många franska
roséviner, men på senare tid har druvan ”trendat” i Sydafrika. Den ökade
populariteten beror bland annat på att cinsault är tacksam att odla,
vädertålig och lätt att skörda. Cinsault ger ljusa rödviner och har en örtig
lite parfymerad ton. Allra bäst blir cinsault när skördeuttaget är lågt.
Därför lämpar sig druvan särskilt väl för torr lågavkastande buskodling.
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Vinet

Druvorna som Alheit har använt till Flight of the Jackass kommer från
vingårdar i Darling i Western Cape. De ligger alla kustnära och druvorna
påverkas av både det svalkande havsklimatet och det torra heta
sommarvädret i regionen. Flight of the Jackass är gjort för att vara ett vin
utan krusiduller, ett vin som ska drickas för att vin är gott, för umgänge
och för att det ibland kan vara tröttande med dividerade om druvtypiskhet
och vingårdar hit och dit. Det är ett vin som talar för sig själv, från
fantastiska lägen och fantastiska vingårdar.  Det räcker så.

100% Cinsault
Flight of the Jackass får spontanjäsa på hela klasar på ekfat i 6
månader
Alheit gör oftast endruvsviner från namngivna, äldre buskodlade
vingårdar
För att tydliggöra varje specifik vingårds egenskaper får druvorna
spontanjäsa
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