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paar eerste wen-
ners nie (vyf wyne om 
presies te wees), maar die 
wenners verteenwoordig 
ook sewe verskillende wyn-
streke van Suid-Afrika – almal 
uit die Wes-Kaap. 

Ses van die wenwyne kom 
ook uit die 2019-oesjaar, drie is 
2020-wyne en een wyn is van 
die 2018-oesjaar.

Vyf van vanjaar se wyne toon 
ook ’n mate van eikehoutkontak 
en volgens die beoordelaarspa-

neel kan daar in 
die toekoms al hoe 

meer gehoute sauvig-
non blanc-wyne wees. 

Vanjaar se beoordelaarspa-
neel het bestaan uit dr. Wini-
fred Bowman (Kaapse wyn-
meester en sameroeper van die 
paneel), Charles Hopkins (kel-
dermeester van De Grendel), 
Fiona McDonald (wynbeoorde-
laar en -skrywer) en Rüdger 
van Wyk (wynmaker van Stark-
Condé). 

Suzaan Potgieter

Drinkers van sauvignon 
blanc kan solank hul lysie 
van gunstelinge vir die 

warmer dae opstel, met die 
wenners van 2020 se Sauvignon 
Blanc Suid-Afrika Top-10 boaan 
hul lys.

Vanjaar se tien wenners is 
verlede Woensdag aangekondig 
op ’n aanlyn spoggeleentheid 
met glanssjef Zola Nene as sere-
moniemeester en Nataniël as 
vermaakkunstenaar. Anders as 
in die verlede waar wenners op 
die aand hul trofee ontvang het, 
is die trofeë na die wenners se 
kelders geneem. ’n Kort video 
van elk van die kelders is op 
die geleentheid gespeel.

“Hierdie jaar sal onthou word 
as ’n tyd om sáám te staan en 
almal wat ingeskryf het kan dus 
met reg trots wees op hul pres-
tasie,” sê RJ Botha, Sauvignon 
Blanc SA se voorsitter. 

“In hierdie uitdagende tye is 

dit ’n voorreg om Suid-Afri-
kaanse sauvignon blanc wêreld-
wyd te kan vier as ons land se 
topverkoper. 

“Ons sien opwindende inno-
vasie in styl en geurprofiele, én 
diversiteit in oorsprong met 
drie Top-10-wenners uit Stellen-
bosch, twee uit Elgin, en een 
elk uit die Breederiviervallei, 
Elim, Worcester, Durbanville 
en Darling. 

“Baie geluk ook aan Diemers-
dal met die prestasie van hul 
Winter Ferment – die enigste 
wyn wat die laaste vier jaar ag-
tereenvolgens in die Top-10 skit-
ter. Baie dankie aan ons plati-
numborg, FNB, vir hul begrip 
vir ons bedryf en hul bydrae tot 
ons sukses.”

Meer oor die kompetisie
Vanjaar het 96 produsente 149 
wyne ingeskryf vir die kompeti-
sie, wat met ondersteuning van 
FNB aangebied is.

Nie net is daar vanjaar ’n 

Die paneel het ook aspirant-
beoordelaars, naamlik Candice 
Barnes van Boekenhoutskloof, 
Kelsey Shungking van De Gren-
del en Victoria Davis van Gle-
nelly, ingesluit.
) Jy kan steeds die 2020 Sauvig-
non Blanc SA Top-10-seremonie 
kyk deur sauvignonblanc.com/
top10awards te besoek.
) Kry die 2020 Sauvignon Blanc 
SA Top-10-versameling via die 
“Wine of the Month Club” asook 
by Wine Stellenbosch TOPS. 

Tien van die bestes van 
SA se topverkoper

‘‘Hierdie jaar sal onthou 
word as ’n tyd om 
sáám te staan en almal 
wat ingeskryf het kan 
dus met reg trots wees 
op hul prestasie.
 — RJ BOTHA 

Dr. Winifred Bowman, sameroeper 
van die paneel, sê 2020 was by verre 
die beste jaar wat die gehalte van die 
inskrywings betref.

“Die gehalte was dwarsdeur uitste-
kend en ons kon maklik drie top-10’s 
gekies het. Almal in die paneel se 
kommentaar was baie positief oor 

die wyne.
“2019 was veral ’n besonderse jaar 

en ek dink dis oor dit die jaar is wat 
die wingerde van die droogte begin 
herstel het,” sê sy.

Volgens Bowman was dit veral lek-
ker dat vyf gehoute wyne onder die 
top-tien is. Sy sê dat die hout skaars 

in van die wyne geproe kan word en 
dat dit duidelik is die hout is net ge-
bruik om die wyne meer kompleks te 
maak en diepte te verleen.

“Sauvignon blanc is ’n aromatiese 
wyn en jy wil al die kenmerkende ele-
mente proe – die hout het niks daar-
van weggeneem nie.”

Die beoordelaars se reaksie:

Die volgende tien plase se sauvig-
non blancs kraai koning vir 2020:
) Alvi’s Drift Sauvignon Blanc Re-
serve 2020
) Cilmor Limited Edition Sauvignon 
Blanc 2019
) Diemersdal Winter Ferment Sau-
vignon Blanc 2020

) Ghost Corner Wild Ferment Sau-
vignon Blanc 2018
) Iona Elgin Highlands Wild Fer-
ment Sauvignon Blanc 2019
) Kleine Zalze Family Reserve Sau-
vignon Blanc 2019
) Ormonde Chip Off The Old Block 
Sauvignon Blanc 2019

) Paul Cluver Sauvignon Blanc 2019
) Stark-Condé Round Mountain 
Sauvignon Blanc 2019
) Stellenbosch Vineyards Southern 
View Sauvignon Blanc 2020 
) Jy kan ’n gratis boekie met 
proenotas oor die Top-10 aflaai 
by bit.ly/sauvignonblancsatop10

Vanjaar se top-10 wenners:
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tiekhouers,” vertel hy. “En toe hier 
in Junie word die sap ontdooi en 
daardie sap is gegis – in die mid-
del van die Kaapse winter, wat tot 
die naam Winter Ferment gelei 
het.”

Die resultaat van hierdie wyn-
eksperiment het Thys en sy me-
de-Diemersdal-wynmakers ver-
stom. “Terwyl die sap aan die gis 
was, kon ons ruik en proe dat 
hierdie sauvignon blanc iets an-

ders gaan wees,” sê Thys. “En toe 
die wyn klaar is, stuur ek dit weg 
vir ontleding en vind dat die tiol-
tellings meer as dubbel is van dié 
van jou standaard sauvignon 
blanc.”

As dit by ’n aromatiese druif 
soos sauvignon blanc kom, is tiole 
als bepalend. “Tiole verskaf daar-
die tropiese grenadella- en appel-
liefie-geure, iets wat die wyn be-
sonder aanloklik maak,” sê Thys. 

Die 2017-wyn is gebotteleer en die 
nuwe ster in Diemersdal se sau-
vignon blanc-reeks is gebore. Se-
dert die bekendstelling van die 
eerste Winter Ferment-oes, het 
hierdie verstommende wyn nie 
net vier Sauvignon Blanc SA Top 
10-pryse behaal nie, maar ook Ve-
ritas-dubbelgoud, die Jongwyn-
skou-trofee vir beste sauvignon 
blanc en tydens vanjaar se Miche-
langelo-toekennings het die Win-

Thys Louw, eienaar en wynmaker van Diemersdal, is die sesde 
generasie Louw wat hier boer en spog met verskeie pryse vir 
die Diemersdal Winter Ferment, deel van sy sauvignon blanc-
reeks.                                                         Foto: VERSKAF

Vier op ’n streep. Dit is die ver-
haal van Diemersdal se innove-
rende Winter Ferment Sauvignon 
Blanc wat pas sy vierde Sauvig-
non Blanc Suid-Afrika Top-10-tro-
fee ingepalm het. En dit vir die 
Winter Ferment 2020, ook die 
vierde agtereenvolgende keer dat 
hierdie wyn uitgereik word.

Thys Louw, Diemersdal se eie-
naar en wynmaker wat bekend 
staan as een van die pioniers van 
sauvignon blanc in Suid-Afrika, 
het die Winter Ferment in 2017 
uitgereik om die plaas se reeds in-
drukwekkende en bekroonde 
reeks sauvignon blanc-wyne aan 
te vul. Van meet af aan het hier-
die besonderse wyn met sy unie-
ke tropiese geure en bekoorlike 
vrugtigheid die verbeelding aan-
gegryp – nie net van die land se 
wynbeoordelaars nie, maar ook 
van die wynliefhebber. 

“As jy, soos ek, sauvignon blanc 
in jou are voel loop, dan is daar 
altyd ’n soeke daarna om nóg iets 
met hierdie variëteit te probeer 
doen,” sê Thys. “Ek dink heeltyd 
oor wat hierdie fantastiese druif-
soort nog aan die verbruikers kan 
bied, wat van hom die nommer-
een witwyn-kultivar in Suid-Afri-
ka gemaak het.”

Dit is met die 2017-oes dat Thys 
die idee kry om ’n porsie van die 
sauvignon blanc se sap te vries. 
“Hier in Februarie, tydens parstyd, 
toe vries ek ’n vername kompo-
nent van die sap. Heeltemal solied 
gevries teen -20°C in groot plas-

ter Ferment 2020 
die prys vir beste 
sauvignon blanc in-
gepalm.

Dit is nie net in 
Suid-Afrika waar 
die Winter Fer-
ment opslae 
maak nie. Verle-
de jaar is Thys 
genooi om die 
wyn aan te 
bied tydens ’n 
internasionale 
simposium oor 
sauvignon 
blanc in Marl-
borough, Nieu-
Seeland, wat 
een van die wê-

reld se voorste 
produsente van dié kultivar is. 
Net soos die geval by wynbeoor-
delaars in Suid-Afrika, is die inter-
nasionale gehoor verstom deur 
die Winter Ferment se eiesoortige 
geur-profiel en uitsonderlike ge-
halte.

“Suid-Afrikaanse sauvignon 
blanc is een van die pronkstukke 
van die plaaslike wynbedryf,” sê 
Thys. “Dit is ’n voorreg en eer om 
deel daarvan te wees.”

ADVERTENSIE | DIEMERSDAL

Diemersdal se Winter Ferment slaan vierde keer in ’n 
ry die gesogte Sauvignon Blanc SA Top-10-trofee los

SauvignonBlancSATop10
Top-10 

kan met 
reg spog 

Omdat vanjaar se 
Sauvignon Blanc 
Suid-Afrika Top-10  
aanlyn aangekondig 
is, het die wenners 
hul trofeë by die 
kelders ontvang. 
Hier vier die 
wynmakers agter 
vanjaar se top-10 
hul oorwinning.
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Diemersdal is naby aan Kaapstad in die Durbanville-vallei ge-
leë waar die wingerd blootgestel word aan die koel bries van 
die Atlantiese Oseaan.        Foto: PATRICK KING PHOTOGRAPHY


