POPOVA KULA WINERY

Wijnhandel | Wijnkoperij | Distributeur Moldavische wijnen

Popova Kula is een zeer modern wijnhuis en hotel in één.
Een unieke ervaring om in een wijnhuis tussen de
druivengaarden te overnachten. Tradities worden in ere
gehouden: wijnbouw op steile hellingen, houten vaten,
historische druivenrassen en oorspronkelijke gerechten.
In hun wijngaarden produceren zij als enige in de wereld
Stanushina. Daarnaast Vranec en Cabernet Sauvignon. De
andere rassen kopen ze van lokale kleine wijnbouwers. Ze
produceren een half miljoen liter wijn per jaar: een breed
spectrum van wijnen van hoge kwaliteit.
De Popova Kula wijngaarden zijn gelegen op de zuidelijke
hellingen van de Grand Heuvel (Veliko Brdo) ten westen van
de mooie stad van Demir Kapije. Onderdeel van de
Povadarie regio. De wijngaard is vernoemd naar een
belangrijke toren, de Popova Kula (priester van toren) die
eenmaal diende als een belangrijk controlepunt aan de oude
Romeinse weg die naast onze locatie loopt.

Modern wijnhuis en hotel in één.
De intens aroma van de Macedonische wijnen is resultaat van de gecombineerde invloed van het mediterrane en
continentale klimaat, met warme zomerdagen en koelere nachten. De lange rijping concentreert de suiker en zuren
in de druiven, rijke kleuren en complexe aroma's in de wijnen.

TEMJANIKA
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

8,95

Macedonië

District

Povardarie

Artikel

wit-55002.14

Naam

Temjanika

Wijnhuis

Popova Kula Winery

Soort

Wit, 750ml

Druivensoort

Temjanika

Kleur

Helder geel

Smaaktype

Fris, Fruitig, licht zoetje

Alcohol

12,5%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Indruk

De smaak is delicaat, fris en mooi in balans met aroma's van gedroogde vijgen en abrikozen
en frisse zuren. Deze geven de wijn een zachte rondheid en een licht zoetje in de lange
afdronk.

Past Bij

Perfecte combinatie met wit vlees, Aziatische en Indiase keukens.

Omschrijving

Temjanika is een heerlijke frisse en fruitige witte wijn met een gele kleur en groene nuances.
De geur is complex en intens, zoals het kenmerkend is voor deze druivensoort. Dominant zijn
de florale-fruitige tonen van roos en basilicum in combinatie met zoete citrus en vijgenjam.

QR-Code

Scan de QR-Code
en bekijk deze wijn
op de website.
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