
RUSZ Z KUMALĄ SZLAKIEM AFRYKAŃSKICH WINNIC

Afryka to jeden z najbardziej fascynujących krajów na Ziemi. To miejsce
słynące z bogatej historii, zapierających dech w piersiach krajobrazów,
różnych kultur, jedenastu języków urzędowych, bogatej fauny i flory, a także
gościnnych ludzi. Ze względu na różnorodne ukształtowanie terenu Afryka to
także jeden z głównych producentów win.

Tradycja winiarska w Afryce sięga ponad 300 lat wstecz. Dziś ten kraj
jest jednym z najpiękniejszych regionów winiarskich na świecie. Winorośle
uprawiane są w kilkudziesięciu okręgach, dając szeroką gamę win, w których
łatwo się zgubić. Korzystając z tego e-booka, poznacie najsławniejsze szlaki
afrykańskich win oraz najlepsze wina.

Stellenbosch

Z jednego powodu Stellenbosch należy nazwać najważniejszym regionem
winnym Afryki. To właśnie stamtąd pochodzi niesamowity szczep Pinotage!
Tak, zgadza się, Pinotage jest klasycznym afrykańskim winem wyhodowanym
w 1924 roku, którego popularność rozprzestrzeniła się na cały świat.
To najlepszy dowód na to, z jak znakomitą tradycją winiarską mamy
do czynienia w przypadku Kumali.

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z afrykańskimi winami,
koniecznie zacznij od Kumala Pinotage oraz Kumala Pinotage Reserve!
W ten sposób natychmiast doświadczysz klimatu tamtejszego winiarstwa
i dowiesz się, jakie winne smaki kryje w sobie Czarny Ląd.



Dolina winiarska Franschhoek

Region przybrzeżny Franschhoek słynie z uprawy winogron cabernet
sauvignon, chardonnay, merlot, sauvignon blanc oraz shiraz. Degustację tych
win warto połączyć z przejażdżką wyjątkową atrakcją, czyli tramwajem
winnym. W ten sposób można zwiedzać winnice bez konieczności
przemieszczania się samochodem – Wine Tram zapewnia bezpieczną formę
podróżowania – zwłaszcza po degustacji win w poszczególnych winnicach.
To idealny sposób na rozkręcenie kumalowej degustacji i zabawy.

Z białych win Doliny Franschhoek największy zachwyt na świecie bez
wątpienia budzi tamtejsze chardonnay – orzeźwiające niczym oceaniczna
bryza. Wśród win czerwonych na szczególną uwagę zasługuje merlot
o niesłychanie intensywnej, rubinowej barwie.

Spróbuj Kumala Chardonnay i Kumala Merlot, żeby odkryć piękno
regionu Franschhoek.

Paarl Wine Route

Jednym z najstarszych szlaków winnych gorącej i słonecznej Afryki jest
Paarl. Najczęściej uprawianą odmianą regionu Paarl jest chenin blanc. Wina te
są zwykle wytrawne, z odrobiną słodyczy, która wzmacnia akcenty żółtych
jabłek i jaśminu. Kumala Chenin Blanc idealnie łączy bujny smak dojrzałego
melona i pieczonej gruszki z orzeźwiającą kwasowością zielonego jabłka.
Potrafi skutecznie rozjaśnić dzień, niezależnie od pogody. Lekko schłodzone
idealnie nadają się na popołudniowe i wieczorne spotkanie przy muzyce.

Wejdź na www.kumalamatonalato.pl,
sprawdź naszą letnią playlistę inspirowaną
afrykańskimi rytmami i odkryj pełnię szczęścia,
jaką potrafi zapewnić kieliszek wina
Kumala Chenin Blanc.



Dolina winiarska Bredeekloof

Szlak winiarski Breedekloof to najlepszy dowód na to, jak dynamicznie
rozwija się przemysł winny w Afryce. Został założony w 2002 roku, co czyni go
najmłodszym szlakiem winiarskim w RPA.

Biegnie od Goudy do Montagu (ze wschodu na zachód) i od McGregora do
Parku Narodowego Tankwa-Karoo (z północy na południe). Słynie z powoli
dojrzewających winorośli, co ma wpływ na jakość i smak otrzymywanego wina,
które zachwyca owocową świeżością i afrykańskim luzem – wręcz zachęca
do degustacji w dobrym towarzystwie i rozkręcenia spontanicznej imprezki!

Koniecznie spróbuj Kumala Rose, żeby poczuć powiew afrykańskiej
miłości do wina i zabawy. Przekonaj się, jak smakuje nowoczesne,
afrykańskiego wino z winnic liczących zaledwie kilkadziesiąt lat!


