
GRAHAM BECK MCC BRUT
0.375L

Info logo

Productnummer 3308
Land Zuid-Afrika
Gebied Robertson
Kleur Wit
Alcohol 12
Restsuiker 7.6
Zuurgraad 6.3
PH Waarde 0
Inhoud 0.375

Ei allergenen Nee
Melk allergenen Nee
Sulfiet allergenen Ja
Gluten allergenen Nee
Gedistilleerd Nee
Biologisch Nee
Type sluiting Kurk
Aantal per verpakking 12
GTIN product 6004867000702
GTIN verpakking 26004867000706

Druivenrassen en vinificatie
Van Madiba magie (bijnaam voor Nelson Mandela) tot Obama mania - Graham Beck
Brut is de te overtreffen bubbel! Het was de feestdrank van keus voor zowel de
inauguratie van Nelson Mandela als de overwinning van Barack Obama. De druiven
voor deze wijn zijn afkomstig van een selectie Pinot Noir en Chardonnay druiven van
onze wijngaarden in Robertson, Franschoek en Stellenbosch. Door de gehele tros te
gebruiken bij het persen kan wijnmaker Pieter verschillende kwaliteiten scheiden
(Fractional Recovery). In Champagne gebruikt men deze techniek ook en het vormt de
basis voor de kwaliteitsindeling in Cuvee, Premier taille en Deuxieme taille. Nadat de
wijn bezonken is worden beide druivensoorten apart vergist. Hierna worden ze
vermengd met reserve wijn, gebotteld en heeft de wijn 15 tot 18 maanden
gistcontact voor het Dégorgement.

Proefnotitie
Deze wijn toont een lichte hint van gist met een verfrissende geur van limoen in de
neus en een rijke romige complexiteit op het palet. De fijne mousse zorgt voor
frisheid en finesse.

Wijn/spijs
Schenk deze prachtige Methôd Cap Classique met vis, foie gras, zalm en kaviaar. Ook
heerlijk bij asperges en artisjokken.

PRODUCENT

Graham Beck

Bij Graham Beck waarderen wij de volgende uitspraak die de essentie van teamwork vat: “Niemand kan
een symfonie fluiten, je hebt een orkest nodig om die te spelen”. En het was Henry Ford die
zei: “Samenkomen is een begin. Samenblijven is vooruitgang. Samenwerken is succes”. Deze uitspraken
omvatten de kern van onze synergetische aanpak. Wij geloven dat succes ligt in samenwerking waarbij de
som groter is dan de afzonderlijke delen. Elk lid van ons team speelt een integrale rol die ons maakt wat we
zijn – een internationaal erkend en gerespecteerd wijnmerk met een familie focus.<p></p>
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