10 mei 2022.

Adi Badenhorst. Wijnen uit Swartland.

Vandaag laat ik jullie kennis maken met 11 wijnen van Adi Badenhorst.
Wie is Adi Badenhorst?
….............................................
Hij valt op: door zijn haar- staart – baard – zijn kritische blik – en zijn innemende lach. Hip. Cool.
En bovenal ECHT. Net zoals zijn wijnen.
Over zijn wijnen raakt Adi niet uitgepraat.
Swartland is een agrarisch gebied. Een en al graan. De broodmand van Zuid-Afrika genaamd.
Uitgestrekte akkers worden onderbroken door heuvels. Op de hellingen waar geen graan kon
worden verbouwd plante men druiven.
Adi werkte aan het begin van zijn loopbaan in Darling en leerde zo het nabijgelegen Swartland
kennen. Hij ontdekte om elke hoek en achter elke heuvel verborgen hellingen met druiven. Vaak
stokoude wijngaarden met een uitstekende ligging en voedingsarme grond.
Wat wil je als wijnmaker nog meer?
Hij kreeg de kans om Kalmoesfontein in Swartland te kopen.
De winefarm was zwaar verwaarloosd maar hij geloofde erin.Alles moest opnieuw worden
opgebouwd. Dat werdt het begin van een nieuwe toekomst. De oude wijngaarden zaten vol
verrassingen. Tussen de chenin blanc stokken vondt hij clarette blanc en palomino.
In Swartland gedijen mediterane druiven goed. Ze moeten n.l tegen hitte en droogte kunnen. De
natuur is de baas. In koelere gebieden worden de druiven geoogst als ze helemaal rijp zijn en
maximaal suiker hebben. Dat heet fysiologische rijpheid en dat kun je meten.
Adi gaat voor psychologische rijpheid = oogsten op gevoel. Als je wacht tot volledige rijpheid
bevatten de druiven teveel suiker en te weinig zuren.
Adi houdt van wijnen die de dorst lessen.
Wijnen die je kunt drinken maar ook bewaren.
Wijnen die in het glas veranderen.
Wijnen die complex zijn maar niet gecompliceerd.
In de kelder wordt zomin mogelijk geknutseld aan de wijnen.
Er wordt op traditionele wijze wijn gemaakt.
Er wordt niet aangezuurd.
Er worden geen chemische middelen gebruikt om de wijn te klaren.
De gehele trossen worden met steel en al vergist.

1.
A.A Badenhorst kalmoesfontein white blend 2018. € 22,49. 14%.
47% chenin blanc – 21% grenache blanc – 10% viognier – 9% rousanne – 7% palomino –
6% semillon. De wijnen rijpen eesrst afzonderlijk 15 maanden sur lie op grote eikenhouten voeders.
Daarna wordt de blend gemaakt die nog een half jaar rijpt op betonnen cuves.
Smaak: perzik, citroen , specerijen, jasmijnthee, mineraliteit en veel lengte.
2.
A.A.Badenhorst, Sout van die aarde. Palomino. 2018 € 32,99. 12%.
Tim Atkins: 95 punten.
Ongeveer 150 kilometer ten noorden van zijn eigen wijgaarden vond Adi aan de westkust een
bijzonder estate: Brakkuil. Hier staat een wijngaard aangeplant met palomino druiven. Deze
druiven werden vroeger gebruikt voor de Zuid-Afrikaanse sherry. De bodem is rijk aan kalksteen
en zand en dat proef je in deze fris droge wijn. Smaak: groene appel, gezouten karamel en
een rokerige hint. Maar ook witte bloesem en iets ziltigs.
–------------------------------------------------------------------3.
A.A. Badenhorst, Piet bokse bos. Steen. 2018. € 32,99. 13%.
De wijngaard waar de druiven vandaan komen was vroeger in handen van Piet Bok. Zijn
boerderij stond tussen een paar bomen. { “se bos “} In 2018 besloot Adi voor het eerst om van
de druiven van dit perceel een eigen wijn te maken. De bodem is rijk aan graniet en de wijn is
een aantal maanden gerijpt sur lie op groot hout.
Een frisse wijn, rijk aan zuren, veel diepgang en complexiteit.
4.
A.A.Badenhorst, kelder steen 2018. € 32,99. 13,5%.
Kelder is een apparte wijngaard. Na 10 jaar heeft Adi besloten om de chenin blanc van de druiven
van deze wijngaard een apparte wijn te maken. De wijngaard heeft een gunstige oostelijke
expositie die ervoor zorgt dat de druiven snel rijp zijn en de wijn volop zuren heeft. De wijn is fris
met groene appel en witte bloemen. Hiervan zijn slechts 1212 flessen gemaakt.

5.
A.A.Badenhorst, KLIP KOP, steen. 2018. € 32,99. 13,5%.
De wijngaard is ongeveer 0,6 hectare groot / ongeveer zo groot als een voetbalveld . De
wijngaard ligt op een heuvel die rijk is aan granieten rotsen.
Klip klop betekend: De top van de rots. De wijn rijpt sur lie op grote eiken vaten. De wijn is fris
met aanwezige zuren.Dankzij de lage rendementen is hij zeer complex met geel fruit, mineraliteit en
vuursteen.
–---------------------------------------------------------------

6.
A.A.Badenhorst Dassiekop. Steen 2019. € 32,99. 13,5%.
Volgens Adi is de Dassiekop steen afkomstig van de beste chennin blanc wijngaard uit het
Swartland. Hierbij gaat het om de combinatie van de wijngaard, druivenras en de leeftijd van de
wijnstokken. De wijngaard ligt hoog op de paardeberg en de terrassen zijn aangeplant met chenin
blanc in de jaren `70. Dit leverd een gestructureerde wijn op met frisheid en concentratie. Deze
wijn wordt niet elk jaar gemaakt. Van dit jaar zijn er 1222 flessen gemaakt.
7.
A.A.Badenhiorst. Chenin blanc. The golden slopes 2019. € 32,99. 12,5%.
De naam komt van de goudgeel gekleurde rotsformatie in het midden van de wijngaard. De bodem
is hier rijk aan graniet en een deel klei. De druivenstokken van deze druiven zijn in 1966
aangeplant. De wijn rijpt 15 maanden op grote eikenhouten vaten. Je proeft gele appel, kweeperen,
vanille, specerijen. Van deze wijn zijn slechts 1333 flessen gemaakt.

–----------------------------------------------------------------8.
A.A Badenhorst. Red blend 2014. Shiraz-Grenache- Cinsault-Tinta barocca. 13%. € 22,49.
Platters wine guide: 2014 = 5 sterren.
Deze wijn is een mooie blend van:
Shiraz 56% - Grenache 17% - Cinsault 17% – Tinta barocca 10% .
De zorgvuldig geoogste wijnen worden met de voeten gekneusd! Daarna vergisten de druiven op
volledig natuurlijke wijze, zonder toevoeging van gekweekte gist. In deze wijn van Zuid Afrika`s
meest spraakmakende wijnmaker proef je peper, drop en zwarte kersen.

9.
A.A.Badenhorst Ramnasgras 2018, 100% Cincault. 12%. € 32,98.

Hoe goed kan een wijn gemaakt van uitsluitend Cincault zijn?
Adi maakt alleen in de beste jaren van zijn druiven van de single vineyard Ramnasgras
wijn. Deze druiven zijn aangeplant in de jaren 50. Stokoud dus.
Dat levert lage rendementen maar geweldige smaken op.
Smaak: Aardbeien, rozenblaadjes en specerijen, met zachte tanines.

–--------------------------------------------------10.
A.A.Badenhorst Ringmuur Cinsault 2018. 100% Cinsault. Single vine yard. 12,5%. € 32,99.
Ringmuur is letterlijk een ommuurde wijngaard. Oude stokken welke zijn aangeplant in 1963..
Fruitig, kruidig en zijde zachte tanines. De volledige oogst rijpt 11 maanden op één groot vat.
Daarna wordt de wijn direct gebotteld. Slechts 550 flessen.

11.
A.A. Badenhorst, SK`WINDJESVLEI. 2018. 100% Tinta Barocca. 13,5%. € 32,99.
Deze vallei staat bekend om zijn windvlagen.
Deze druiven koopt Adi aan van een aangrenzend domein. De Tinta Barocca wordt ook gebruikt
voor het maken van port.
Je proeft: donker fruit, specerijen, zoethout en vijgen
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