
 SYDAFRIKA 
 

Graham Beck 
The Game Reserve Shiraz Viognier 

 

EJER: 
Graham Beck Wines 

 

OMRÅDE: 
Robertson  

 

DRUESORTER: 
Shiraz Viognier 

 

PRODUKTION: 
Druerne håndhøstes ved optimal 

modenhed for at bevare frugt-

smag og sikre en afrundet struk-

tur. De to sorter undergår en sam-

gæring i rustfri ståltanke og åbne 

fermenteringsbeholdere med reg-

elmæssige overpumpninger og 

nænsom presning.  

 

LAGRING: 
Vinen har lagret i 12 måneder i 

franske og amerikanske egefade. 

 

ALKOHOL: 
14,5% 

 
 
 
 
 
 
   
 
       
 
        
 
 

 

 

 

Graham Beck Wines er den unikke historie fra Syd-

afrika. Historien om en mands tro og drøm om at 

skabe noget ganske særligt, hvor sublime vine, 

stort socialt engagement og imponerende respekt 

for det omkringliggende landskab og miljø går op i 

en smuk, højere enhed. Alt dette har betydet, at 

Graham Beck er manden og vinvirksomheden, som 

verden nærer dyb anerkendelse og respekt over-

for.   

  

Graham Beck har vinmarker i både Stellenbosch, 

Robertson og Franschhoek Valley. Her skabes helt 

eminente vine fra de sprødeste mousserende Brut 

til de mest delikate hvide vine, fra imponerende 

mørke markante rødvine til de lækreste dessert-

vine. Graham Beck er blandt de mest imponeren- 

de vinerier i Sydafrika. Gennem mange års resea-

rch er de bedste terroirs kortlagt for at opnå det 

bedste druemateriale og de mest vidunderlige 

vine. 

 

I overensstemmelse med ånden i The Game Re-

serve serien, er denne dejlige dobbelt drue vin en 

hyldest til en af de mange fascinerende dyr, der 

bebor Graham Becks Robertson ejendom. Afbildet 

på  etiketten er 'klippespringeren' en forbavsende 

adræt lille buk der ofte ses på områdets klipper.  

 

Smagsnoter: 
Denne unikke blanding har skønne toner af mor-

bær og sorte kirsebær, god frugt balance og kryd-

ret friskhed. En velafbalanceret vin med silkebløde 

tanniner og ristet krydrethed der afrundes med 

sød bær frugt. 

 

Gastronomi: 
Denne aromatiske, krydrede vin er særdeles veleg-

net som ledsager til vildt, lam, rødt kød og gryde-

retter. 

 

 
 
 


