
LANGMEIL THE FREEDOM 1843

Productnummer 3738/19
Land Australië
Gebied Barossa
Kleur Rood
Alcohol 14.5
Restsuiker 0.6
Zuurgraad 6.4
PH Waarde 3.5
Inhoud 0.75

Ei allergenen Nee
Melk allergenen Nee
Sulfiet allergenen Ja
Gluten allergenen Nee
Gedistilleerd Nee
Biologisch Nee
Type sluiting Stelvin
Aantal per verpakking 3
GTIN product 667800070758

Langmeil Winery is de trotse maker van The Freedom 1843 Shiraz, naar verluid
aangeplant door wijnmaker Christian Auricht in 1843. Ontsnapt aan oorlog en
vervolging in Pruissen reisde Auricht in die tijd naar zijn nieuwe thuisland, en hij vond
zijn vrijheid in de Barossa Valley. De originele planten staan er nog steeds en zijn een
van de oudste en zeldzaamste wijnstokken ter wereld.

Druivenrassen en vinificatie
Deze wijn is gemaakt van 100% Shiraz. De wijnstokken zijn in 1843 aangeplant en
staan op een rijke leemgrond met kalksteen en ijzer. De wijn rijpt 24 maanden in 69%
nieuwe en 31% oude Frans eiken vaten.

Proefnotitie
De kleur van deze wijn is scharlaken rood met paarse reflecties. De rijke en intense
aroma's van pruim en mokka gaan samen met hints van ceder, viooltjes en zoete
specerijen. Zoet, sappig fruit is prachtig in balans met wilde roos en zoete specerijen.
De zijdezachte tannines maken het geheel af. Een wijn met een medium body en een
zeer mooie complexiteit waarin hartige tonen, ceder en biscuit heel goed samengaan
en uiteindelijk vloeiend overgaan in een lange, fruitige en kruidige finish.

Wijn/spijs
Prachtige combinatie met braadstukken en wild.

PRODUCENT

Langmeil

Met een rijke traditie die teruggaat tot 1842 en een unieke Europese (Oberschlesien) invloed is Barossa
valley verworden tot de meest bekende wijnstreek van Australië. Het behalen van vijf sterren in zes
opeenvolgende jaren in James Halliday’s Wine Companion  maken Langmeil dan ook tot één van de
toonaangevende wijnproducenten in dit gebied.
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