KWV PROUD PIONEERS

Fundada em 1918, a KWV nasceu como uma pequena
cooperativa com a visão de melhorar os padrões da
indústria do vinho e qualidade na África do Sul e
atualmente é um produtor mundialmente conhecido com mais de 100 produtos em seu portfólio. Suas
uvas são originárias das regiões viníferas mais procuradas da África do Sul e cultivadas a partir de solos muito antigos. Suas adegas são conhecidas pelas
grandes estruturas. A famosa Adega da Catedral
produz uma premiada gama de produtos da vinícola.
Os vinhos KWV unem toda tradição com inovação e
sabores Contémporâneos, conquistando, ao longo
de do tempo, os consumidores mais exigentes tanto
locais como internacionalmente.

ÁFRICA DO SUL

A África do Sul já é um país relevante no cenário vinícola mundial ocupando entre a 7º e 9º posição no
ranking de países produtores em volume. As influências marítimas, o clima temperado mediterrâneo,
a diversidade de solos e a biodiversidade da região
garantem as condições ideais para vinhos únicos.

CLASSIC COLLECTION
PINOTAGE
750ml

País: África do Sul
Região: Western Cape
DO: Western Cape
Tipo de vinho: Vinho Tinto
Uvas: 100% Pinotage
Envelhecimento: 8 - 10 meses em Barricas de
carvalho
Graduação alcoólica: 14,18% vol.
Contém sulfitos
Notas de degustação: Este Pinotage rico e
saboroso mostra muito bem a tipicidade da
casta com aromas de cerejas pretas, ameixas
e frutas cozidas. Os taninos doces e suculentos são complementados com notas de chocolate e romã. O paladar é sedutoramente
suave e cativante com um final longo e suave.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Olifants River
Dist rito de Swartland
Klein Karoo
Dist rito de Darli ng
Península do Cab o
Dist rito de Overberg
Dist rito de Walker

Vale do Rio Breede

PH: 3,54
acidez: 5,75 g/L (á. tartárico)
açúcar residual: 4,20 g/l
potencial de guarda: 3 anos

HARMONIZAÇÃO

Pratos de filé, carne ou risoto são parceiros
culinários ideais para este vinho, embora
também fique se comporte uito agradvelmente quando degustado sozinho.

