wijn etc.

droomwijn
HA

MET

AL

WIJN

EEN VER

ELEGANT & STOER De pinot noir plukt ze
vroeg in de ochtend met de hand in de
Hemel-en-Aarde Ridge Vallei. Daarna gaan
de druiven in gekoelde vrachtwagens naar
Cederberg Private Cellar, zo’n 480 km
verderop in niemandsland. Hier kijkt de
ervaren wijnmaker David Nieuwoudt over
haar schouders mee terwijl zij als
‘kelderrat’ (zo noemt ze zichzelf) weken
in de weer is om haar droomwijn te maken.
Met liefde en geduld, want foutjes
worden meteen afgestraft. Elegant en
stoer tegelijk is wat Monique beoogt
met de wijn, en haar missie is meer
dan geslaagd. Dit is haar vierde oogst,
maar klaar met dromen is ze nog niet.
Ze wil zes pinot noirs maken in zes
landen. Hoe? ‘Geen idee! Let it go
and let it flow’, is haar motto.

SMAAK Op en top pinot noir met iets
aards, gekruids, rokerigs en veel rood
fruit. Gemaakt met zachte hand; elegant,
lichtvoetig, verfijnde houtinvloed
en toch mooi verfrissend. Een ZuidAfrikaans plaatje met diepgang en
speelsheid! Mee in de mand voor een
Indian Summer-picknick. Bij zalm of
tonijn, bij linzen, portobello, eend
of kwartel met salie.

In 2011 krabbelde de Nederlandse Monique Breuer
op papier: ‘In 2015 wil ik een Pinot Noir Serendipity
gemaakt hebben.’ Ze had nul ervaring en geen idee
hoe en waar ze deze droom zou verwezenlijken.
Uiteindelijk bracht een reis naar Zuid-Afrika haar
naar de bestemming waar ze moest zijn. De betekenis
van ‘serendipity’ – letterlijk: gelukkig toeval – is voor
Monique het aangaan van het avontuur en geloven in je
droom. ‘Als je kiest om je passie te volgen, rolt het pad
dat je moet gaan zich voor je uit. Zonder krampachtig
zoeken vind je de weg en word je omgeven door de
onzichtbare serendipity flow.’

HEMEL-EN-AARDE VALLEI in Walker Bay,
bij Hermanus, wordt gezien als 's lands
beste regio voor de lastige pinot noirdruif. De Atlantische Oceaan is dichtbij
en zorgt voor een koeler klimaat.

HET ETIKET De wolken op het etiket
beelden de hemel uit van deze ZuidAfrikaanse vallei. De boom met wortels
de aarde en het karakter van de pinot
noir-druif. Het gezicht van een vrouw in
de boom staat voor elegantie in de wijn,
vrouwelijk en mysterieus. De zwaluw
symboliseert Monique, gedreven door
vrijheid en haar passie.

ROOD UIT ZUID-AFRIKA,
HEMEL-EN-AARDE RIDGE VALLEI,
PINOT NOIR, SERENDIPITY € 22,50
PINOTNOIRSERENDIPITY.COM
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