PRODUCT SHEET

MIRANDA BEEMS, CELEBRATE DIVERSITY RED - SOPRON
Met gepaste trots laat ik mijn eigen ‘Celebrate Diversity’ label aan jullie zien met wijn van Etyeki-Kúria uit Hongarije. Ik
wilde altijd al mijn eigen label en een lans breken mbt diversiteit. Een man-vrouw paar kennen we allemaal, maar
man-man & vrouw-vrouw paren zijn er uiteraard ook! De wijnen, rood en wit, zijn op basis van authentieke
druivenrassen. Het label is geïnspireerd op het traditionele borduurwerk van de Duitse (Schwabische) minderheid uit
de omgeving van Etyek. Strak, eenvoudig en toch héél erg Hongaars.Voor mij is diversiteit tevens gelijkwaardigheid,
waar je ook woont, in welke vorm je ook leeft en wie je ook bent…
De "Etyeki Kúria" werd opgericht in 1996 met een oppervlakte van 2 hectare. Al snel werd het de belangrijkste
wijnmakerij van de wijnstreek. In het jaar 2000 werden een moderne wijnmakerij en proefkamer gebouwd.
Inmiddels heeft eigenaresse Sára Matolcsy Etyeki Kúria uitgebreid naar 18 hectare en is het de eerste wijngaard die
Pinot Noir druif heeft aangeplant in de regio Etyek-Buda. In 2009 werd een samenwerkingsverband opgericht met de
Esterházy Winery van Trausdorf, gelegen nabij de Hongaars-Oostenrijkse grens en sindsdien is Sándor Merész
verantwoordelijk voor het maken van de wijnen. Voor de Kúria Red wordt een deel van de druiven uit Sopron gehaald.
Sándor is door de invloedrijke wijnmaker Tibor Gál opgeleid en deed als jonge wijnmaker zijn ervaring op in Toscane
en Californië.
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Etyek-Buda
Celebrate Diversity Red
PGI Transdanubian dry red wine
Kékfrankos, Merlot, Zweigelt, Pinot Noir
2015
Excellent
Etyek, öreghegy
Brown soil on chulky yellow soil.
In average 19
Hand harvest
x t/ha in average
Grapes harvested by hand and carefully destemmed.
Fermented for 14 days on the skins; manual punching down;
spontaneous malolactic fermentation.
Matured for one year in 2-3 year-old Hungarian oak barrels
(300 liters).
13
n.a.
0
Raspberry and sour cherry scents with a fine vanilla note. The
round palate yields ripe flavours and fine acidity. A smooth
wine - so easy to love. Nice with stuffed poultry, seasoned
Italian dishes, chocolate fondues.
3-6 years
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