
 

 

 

Den vackra vingården på Polkadraai Hills 

Historien om BEAU Joubert sträcker sig ända 
tillbaka till 1695 när guvernören i Kapstaden, 
Simon van der Stel, tilldelades detta märkliga 
område. År 1795 blev en fransk familj 
inspirerad att fortsätta med vinframstäl-
lningen på den här vackra platsen. 

 

 

 

Stora viner startar i odlingarna 
 

Odlingarna har idag en storlek av 55 hektar. På sluttningarna i de lägre liggande delarna 
består jordarten av alluvial lera eller granitjord med lerinblandning. I de övre delarna 
finns mineralrik granitjord. Vinodlingarna är bevattnade från egna naturliga dammar 
som fylls på av regnvatten och naturligt läckage från artesiskt källvatten under våren. 
Tack vare kvaliteten på jord och dränering är ytterligare bevattning endast nödvändig 
under de varma sommarmånaderna och efter skörden. Druvorna hämtas från 11 & 25 år 
gamla vinstockar av Shiraz och Cabernet Sauvignon som finns på sluttningar mot söder 
och väster. Höjden över havet ligger mellan 180m and 200m. Den mineralrika marken 

består av nedbruten granit, sand och en mindre andel lerjord. 
 

Svala vindar från False Bay 
 

Regionen har ett milt Medelhavsklimat och det mesta av regnet kommer under 
vintermånaderna. Somrarna är torra med relativt låg luftfuktighet. Sydostliga vindar från 
False Bay är vanliga under sommardagarna. De här viktiga vindarna kyler ner odlingarna 
och skapar en perfekt terroir för odling av enastående druvor. Vindarna kallas lokalt för 
"Cape Doctor" (die Kaapse dokter). 
 

Doft och smak 
 

OAK Lane Red är 50/50 blandning av Shiraz och Cabernet Sauvignon. Mjukt och 
välstrukturerat vin skapad i en lätt ekad och fruktig stil. Här finns generösa smaker av 
mogna plommon, frukter, mörka bär och svarta vinbär.  Fruktig eftersmak med mogna 
tanniner och en väl balanserad syra. 
 

 

 

 

 

Producent: Beau Joubert, Stellenbosch, 
Sydafrika 

Druvor: 50% Shiraz, 50% Cabernet 
Sauvignon 

Serveras till: Stekt eller grillat kött  

Alkoholhalt: 14 
 

 

 

OAK Lane Red 
 

Varunummer:  OLR 
 

 

 

Läs mer på Svenska Vinkompaniets hemsida 
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