
 

 SYDAFRIKA 
 

Stellenrust 
Premium Range “Simplicity” 

 

   

  2014 - Gold medal -  Michelangelo International Wine Awards 2015  
  2012 - Gold medal -  Michelangelo International Wine Awards 2013 
  2009 - Silver medal - Veritas Wine Competition 2010 
  2007 - Silver medal  - Swiss International Competition 2007  
  2007 - Silver medal - Veritas Wine Competition 2007 
  2007 - Best Value Red - Best Value Wine Guide 2008  
  2006 - Gold medal  - Michelangelo International Wine Awards 2006 
  2006 - Best Value Red - Best Value Wine Guide 2007  

 

EJER: 
Stellenrust 

 

OMRÅDE: 
Western Cape 

 
DRUESORTER: 
50% Shiraz 

28% Cabernet Sauvignon 

22% Merlot 

   

 

ALKOHOL: 
14% 

 
PRODUKTION: 
Efter gæring med skindene bliver 

saften fra de 3 druesorter dræn-

et fra og gærer i rustfri ståltanke. 

Saften fra druerne blandes deref-

ter, og vinen modnes herefter i 

90% franske og 10% amerikanske 

egefade i 12 mdr. 

 

  
 
        
    
        
   

  

 

 

 

 

 
 
 
Stellenrust blev grundlagt i 1928, og har siden  

produceret nogle af de mest fantastiske kvali- 

tetsvine som Stellenbosch regionen kan byde på.  

Huset råder over ca. 400ha (200 ha beplantet), 

hvoraf halvdelen strækker sig over det gyldne 

trekantsområde Stellenbosch, som er internatio-

nalt anerkendt for at have nogle af Sydafrikas 

bedste jorde til rødvinsdyrkning. Den anden halv-

del er højt beliggende i Bottelary Hills, kendt for  

sit kølige klima og havbriser, der strømmer ind  

fra Cape Town og medvirker til at frembringe 

fremragende både hvide og røde vine.  

 

Stellenrust er i dag en af de største familieejede 

vingårde i Sydafrika. Gennem generationer har de 

videreført deres færdigheder og deres motto 

‘Where excellence meets winemaking’ helt ud i 

hver eneste flaske. 

 

I 2005 besluttede familien at give lidt tilbage af 

det, deres landarbejdere havde givet dem gennem 

årene, og belønne dem for deres hårde arbejde  

og udholdenhed. Familien gav derfor deres 70 

fastansatte aktiemajoritet over 100 ha af husets 

400ha, hvilket er en stor succes og glæde for alle 

parter. 

 

Druerne kommer fra tre forskellige marker. Shiraz 

fra Helderberg giver peberkrydderi, Cabernet Sau-

vignon fra Bottelary giver myntechokolade og bær 

og Merlot fra Devon Valley tilfører frisk syrlighed.  

 

Smagsnoter: 
Bouqueten har krydrede mokka og vanille noter. 

Smagen er fyldig, med moden frugt, peber og 

strejf af viol, cassis, mørk chokolade og vanille. 

 

Gastronomi: 
Meget velegnet som ledsager til oksemedaljoner i 

sennepssauce med tranebær eller noget så enkelt 

som en okseburger med pommes frites, prøv f.eks. 

også en grillet kyllingesalat toppet med frisk mas-

carpone. 


