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Enigiemand met selfs ’n ver-
bygaande belangstelling in 
wyn is verlede week meege-

sleur deur die energieke nuusbe-
riggewing en inklusiewe aktiwi-
teite rakende die Internasionale 
Sauvignon Blanc-dag. 

Dit is verlede Vrydag gevier. 
Sulke “internasionale dae” 

kom en gaan: Wêreld-haardroër-
dag, Internasionale Vetvrye-melk-
skommel-dag, Braaidag . . . noem 
maar op, die afgelope tien of wat 
jaar is sulke daglange vierings ’n 
daaglikse okkasie – met die idee 
om die onderwerp gekoppel aan 
daardie dag te vier en bewustheid 
daarvan te skep.

Op eie bodem 
Dus, verlede Vrydag het wynpro-
dusente oor die wêreld heen 
saamgestaan om die kollig te 
plaas op sauvignon blanc, ’n doel-
wit wat ondersteun word deurdat  
hierdie fris, toeganklike en bevre-
digende witwyn miljoene der mil-
joene aanhangers onder die pla-
neet se wyndrinkende publiek 
het. 

Suid-Afrika was hier heel voor 
in die koor met die viering van en 
erkenning aan sauvignon blanc, 
grootliks danksy die raakvat-be-
marking van Sauvignon Blanc 
Suid-Afrika, die liggaam wat die 
deugde van hierdie druifsoort en 
sy wyn promoveer. 

Hierdie aksies – wat die ver-
skeidenheid, gehalte en uniek-
heid van Suid-Afrika se sauvig-
non blanc-aanbiedings promo-
veer – is oor die hele wynwêreld 
raakgesien, te oordeel aan die 
reaksie op sosiale media. 

En die stempel wat sauvignon 
blanc met hierdie geleentheid af-
gedruk het, was ’n gepaste herin-
nering aan die belang wat hierdie 
druifsoort vir die ekonomiese sta-
biliteit vir die plaaslike bedryf in-
hou. In ’n tyd wanneer, wel, stabi-
liteit nodiger is as ooit.

Beste in die wêreld
Die belangrikste punt in hierdie 
scenario is die feit dat Suid-Afri-
ka se sauvignon blanc-wyne on-
der die beste in die wêreld tel. 
Sommer nou die dag is ’n 
sauvignon blanc van 
die wynkelder Toka-
ra op Stellenbosch 
aangewys as die 
beste wyn 
teen-

woordig by die Concours du Sau-
vignon – die wêreld se voorste 
kompetisie vir wyne gemaak van 
hierdie variëteit. En in Januarie 
2019 was ek self daar in Marlbo-
rough, Nieu-Seeland, toe Thys 
Louw van Diemersdal en sauvig-
non blanc-meester die Internatio-
nal Celebration of Sauvignon 
Blanc toegespreek en die Kaap se 
wyne daar gewys het. 

Die deelnemers en joernaliste 
vanuit Frankryk, Amerika, Oos-
tenryk, Nieu-Seeland, Suid-Ame-
rika en Australië was dit eens dat 
Suid-Afrikaanse wyne nie net uit-
munt ende wyne is nie, maar ’n 

benydenswaardige 
eie karakter het en 
onder die wêreld 

se bestes tel.

Hierdie reputasie van Suid-
Afrikaanse sauvignon blanc se 
gehalte behoort ’n mens warm 
van opwinding te maak weens die 
feit dat dié kultivar saam met 
chardonnay en pinot grigio die 
mees gedrinkte witwyn op die 
aardbol is. 

In Brittanje, Suid-Afrika se 
voorste uitvoermark, staan sau-
vignon blanc kop en skouers bo 
enige ander wynaanbieding wat 
aanvraag betref: meer as 127 mil-
joen liter sauvignon blanc word 
jaarliks daarheen uitgevoer om 
die Britte se dors na hierdie wyn 
te bevredig, en die aanvraag 
neem steeds toe.

Die Amerikaners drink meer as 
100 miljoen liter sauvignon 
blanc per jaar, maar die va-
riëteit toon die grootste 
groei – naamlik 30% 

per jaar – van alle 
wynsoorte. 

Hoewel sauvig-
non blanc in 
daardie 
land ge-

maak word, word aansienlike vo-
lumes ingevoer van hoofsaaklik 
Nieu-Seeland en Frankryk. Nieu-
Seeland het verlede jaar ’n netjie-
se R6,2 miljard rand verdien met 
uitvoere van sauvignon blanc na 
Amerika. Die bedrag is, afhan-
gende van die wispelturige wis-
selkoers, omtrent 70% van die to-
tale waarde van Suid-Afrika se 
jaarlikse wynuitvoer. En Nieu-
Seeland se wynproduksie is veel 
kleiner.

Partytjie tog saam
Eenvoudig gestel, internasionaal 
is daar ’n hengse en winsgewende 
sauvignon blanc-partytjie aan die 

gang, en Suid-Afrika 
is laat vir die dans. 

Suid-Afri-
ka voer 
maar 

40 miljoen liter sauvignon blanc 
uit, veels te min om werklik te 
kapitaliseer op die enorme ge-
leenthede wat die gewildheid van 
hierdie wyn bied. 

Die rede hiervoor is iets wat 
met die wynlandtradisie saam-
kom. En dit is dat Suid-Afrika se 
wingerd te veel werkesel-wynkul-
tivars het, wat vir ’n ander era ge-
plant is, en te stadig is met die 
aanplant van druifsoorte wat die 
moderne wêreldmarkte soek. 

Soos sake nou staan, bestaan 
42% van Suid-Afrika se totale 
wyndruifoes (1,3 miljard ton) uit 
chenin blanc en colombard. Niks 
fout met die wyne wat hieruit ge-
maak word nie – behalwe dat die 
deursnee- buitelandse verbruiker 
nie daarin belang stel nie. 

Naas sauvignon blanc is die 
voorste uitvoerwyne na Brittanje 
pinot grigio en chardonnay. En as 
daar nou een ding is wat die Co-
vid-situasie aan die plaaslike be-
dryf getoon het, is dit dat die ont-
sluiting van waarde vir die totale 
bedryf wat betref boerdery-wins-
gewendheid staat maak op ’n 
sterk uitvoermark van wyne wat 
teen premie-pryse verhandel. 

Die uitbuiting van die geleent-
heid word egter ondoenbaar as 
daar nie in die mark se behoeftes 
voldoen kan word nie.

Die 111 000 ton sauvignon 
blanc-druiwe wat die land pars, is 
gewoon te min om ’n ware indruk 
op die wêreld te maak. Dis erg 
frustrerend, aangesien die wynge-
halte daar is en ’n groter, winsge-
wende mark vir seker daar kon 
wees as die aanbod dit sou toe-
laat.

Dieselfde geld vir chardonnay. 
Suid-Afrika het slegs genoeg win-
gerd om 68 000 ton chardonnay-
druiwe jaarliks te lewer, ’n drup-
pel vergeleke met die wêreld-aan-
vraag na hierdie edele witwyn-
variëteit.

Laaste sê
Hierdie oorverteenwoordiging 
van irrelevante druifsoorte in die 
plaaslike wynlande word gereeld 
uitgewys as ’n hindernis vir die 
bedryf se poging om sy potensiaal 
te verwesenlik. 

Om dit op te los is egter makli-
ker gesê as gedaan. Suid-Afrika 
het geen besorgde regeringsin-
stansie wat die langtermynvoor-
dele raaksien en die oor-ent of 
-aanplanting van meer markge-
rigte kultivars finansieel gaan on-
dersteun nie. 

Daardie besluit gaan vanuit die 
geledere van die reeds papge-
skrumde produsent moet kom, te-
same met inspirerende leiding 
van die land se wynbedryfsligga-
me. 

Die bewustheid wat aksies soos 
Sauvignon Blanc-dag skep, tesa-
me met die ywerigheid waarmee 
hierdie en ander premie-wynseg-

mente ontvang word in die bui-
teland, is belangrike rig-

tingwysers van waar 
die heil lê. 

En dis vir seker 
belangrik, want 
môre is nie net nog 

’n dag nie.

Sluit aan by die sauvignon-fees
TJORTS!

Emile Joubert


