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DC BRUT METHOD 
CAPE CLASSIC BLANC DE BLANC

Producent
Ursprung

Darling Cellars
W.O Darling, Sydafrika

Varunrummer
Druva

7075001
Chardonnay

Alkoholhalt
Sockerhalt

12,5%
9 gram / liter

Smakbeskrivning Friskt fruktigt mousserande vin med inslag av citrus, 
lime och gröna äpplen Frisk och brödig eftersmak med 
balanserad syra och fin mousse.

Vinifikation Vinet består av 100% Chardonnay. Druvorna skördas 
för hand för maximal kvalitet och efter avstjälkning 
och krossning genomgår vinet en första jäsning i ca 
14 dagar. Därefter vidtar en andra jäsning på flaska 
och vinet får sedan vila i 16 månader på jästfällningen 
innan degorgering. Det är en Brut vilket innebär en 
dosage på ca 9 gram per liter.

Om producenten Från att tidigare varit en plats där man släppte sin 
boskap på bete och känd för sina vackra  vildblommor 
så är Darling nu också känt för viner. Darling Cellars 
grundades 1996 och tog till vara på det unika och vari-
erande mikro- och  mesoklimat som regionen erbjuder. 
Fokus har lagts på att få fram så “äkta” region- och 
druvtypiska viner som möjligt och 98% av DC produc-
erade viner är så kallade bush wines. Med det menas 
att stockarna får utvecklas och växa så naturligt som 
möjligt utan beskärning, uppbindning eller bevattning.
DC består av 20 vinodlare som tillsammans kan förse 
oss med ett flertal viner från en mängd olika druvsorter 
i olika prislägen och stilar.

750 ml
6
Mushroom stopper

Storlek
Antal/kolli
Förslutning

Övrig information Darling ligger ca en timme norr om Kapstaden och bara 
15 kilometer från Sydafrikas västra kust. Det torra och 
varma klimatet balanseras av svala vindar som drar in 
över vingårdarna tack vare det kalla vattnet i Atlanten.  
Cap Classique är en variant av klassik metod att tillverka 
mousserande vin med en andra jäsning på flaska precis 
som Champagne eller Cava.
Druvorna till detta vin kommer från speciellt utvalda 
vingårdar med granitrik jord i Darling Hills, vilket borgar 
för smakrikt och personligt vin.

Passar till Aperitif, fisk, skaldjur, kyckling och vegetariskt.


