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Po zniesieniu apartheidu w 1994 roku – 45-milionowa Repub-
lika Południowej Afryki, najstarszy kraj Nowego Świata, wyszła 
z międzynarodowej izolacji. Południowoafrykańskie winiarstwo 
czekało wiele zasadniczych zmian. Rozpoczęły się głębokie 
przemiany w strukturze upraw. Błyskawicznie zaczęto sadzić 
najbardziej znane europejskie odmiany, selekcjonować naj-
lepsze miejscowe klony oraz wybierać najwłaściwsze szczepy  
do sadzenia na różnych rodzajach gleb. Udało się także  
przyciągnąć zagraniczne inwestycje, modernizowano firmy  
winiarskie lub zakładano nowe. Z powodu długich ciepłych lat 
i chłodnych, wilgotnych zim, Afryka Południowa wydaje się być 
darem od Boga dla producentów wina. Jesienne przymrozki, 
czy letnie burze i ulewy są tu rzadkością. Dodatkowo południo-
wo-zachodnie wil got ne wiatry łagodzą letnie upały. Niemniej 

duża część obszarów up-
raw nych wymaga irygacji. 
Tradycyjnie RPA jest krajem 
win białych, ale ten obraz 
bardzo szybko się zmienia. 
Podobnie jak w innych kra-
jach Nowego Świata wina 
południowoafrykańskie, to 
przede wszystkim wyroby 
odmianowe. Wśród win 
mieszanych zdecydowa-
nie dominują klasyczne ze-
stawy bordoskie (cabernet 
sauvignon, cabernet franc 
i merlot). 

R
PA
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Nazwa Kumala pochodzi od imienia jednego z bo-
haterów występujących w  książce Adama Patona, 
znanego pisarza z  Republiki Południowej Afryki. 
Wina Kumala są pierwszymi winami południowoa-
frykańskimi, wyprodukowanymi z  najlepszych gron 
pochodzących z różnych regionów tego kraju. Po-
dobnie jak w  Australii, poświęca się w  tutejszych 
winnicach wiele uwagi, aby uzyskać wysokiej jako-
ści owoce osiagające optymalną dojrzałość. Zespół 
młodych, utalentowanych winiarzy z międzynarodo-
wą praktyką kontroluje każdy etap wytwarzania win 
Kumala, począwszy od prowadzenia krzewów wino-
rośli, aż po efekt końcowy. Celem firmy jest zapew-
nienie niezmiennej, wysokiej jakości win, a  także 
zachowanie ich południowoafrykańskiej tożsamości 
i regionalnego stylu.

Western Cape

•  zapach egzotycznych owoców, gruszek i agrestu
•  świeże i orzeźwiające
•  dobra równowaga pomiędzy kwasowością,  

owocowością i alkoholem

KU.05 F 75 cl

KUMALA CHARDONNAY/SEMILLON

8-10°C

18-20°C

tak

tak

Western Cape

•  pełne aromatów czerwonych owoców: porzeczek i jeżyn
• w smaku mocne i dobrze zbudowane
• wyraźne taniny

białe mięsa, owoce morza

semillon, chardonnay

KU.45 F 75 cl

KUMALA PINOTAGE SHIRAZ 

8-10°C

16-18°C

-

-

ryby, delikatne potrawy z drobiu,
doskonały aperitif

colombard, chenin blanc

CZY WIESZ ŻE...?

Czy wiesz, że szczep pinotage to wielki wkład 
Afryki Południowej w świat winiarstwa. Jest to 
krzyżówka odmian pinot noir i cinsault, która 
ujrzała światło dzienne w 1925 r.

WINOWIEDZA

Western Cape

Western Cape

•  świeże, pełne bukietu owoców pestkowych –  
śliwek, czereśni oraz wiśni

•  przyjemne z ciekawą, żwawą końcówką

• głęboki rubinowy kolor
• w smaku pełne
• nuty czarnych porzeczek i pieprzu
• dobrze wyrównana słodycz i kwasowość

KU.83 F 75 cl

KU.82 F 75 cl

KUMALA CAPE CLASSIC

KUMALA CAPE CLASSIC

grillowane mięsa i pikantne dania,
potrawy warzywne, pasty

czerwone mięsa z grilla, steki, 
dojrzałe sery

merlot, pinotagepinotage, shiraz

TWIGA HILL SHIRAZ
South Africa

• doskonale wyważone, bogate jedwabiste taniny 
•  wino o zapachu czarnej porzeczki, zielonej oliwki  

i ciemnej czekolady

PI.13 F 75 cl

16-18°C

-

do grillowanych żeberek i steków

shiraz
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Winiarnia Flagstone powstała w 1998 roku. Założył ją trochę ekscentryczny, ale bez wątpienia bardzo kreatywny winiarz młodego 
pokolenia Południowej Afryki – Bruce Jack. Wraz ze swoim zespołem, Jack przełamywał bariery i z odwagą podążał nowymi 
ścieżkami, odkrywając przed nami nowe, winiarskie horyzonty. Gdy Bruce zaczynał robić wino, nie miał posiadłości w której 
mógłby pracować. Nie zniechęcił się jednak i  założył wirtualną winiarnię w najczęściej odwiedzanym miejscu Południowej 
Afryki – nabrzeżu Victorii i Alfreda. Pierwsze, „komercyjne” wino wyprodukował rok później, gdy firma przeniosła się do miasta 
Strand, położonego na obrzeżach Cape Town. Winiarnia Flagstone leży w bardzo bliskim sąsiedztwie morza. Bruce ulokował 
ją w dawnej fabryce materiałów wybuchowych. Śmiało można powiedzieć, że wina marki Flagstone są równie nietuzinkowe 
i oryginalne jak ich twórca.

Western Cape

Western Cape

• w bukiecie aromaty śliwek i jagód
• niuanse orzechów i świeżej mięty
• jedwabiste taniny
• potężne wino, z czekoladową końcówką

•  aromaty papai, melona,  
z nutą skórki pomarańczowej i cynamonu

• posmak słodkich owoców
• w ustach kremowe
• rześka i pozostająca na długo końcówka

KU.35 F 75 cl

KU.34 F 75 cl

FLAGSTONE LONGITUDE CRAFTED

FLAGSTONE NOON GUN CRAFTED

16°C

8-10°C

17°C

17°C

6-7 miesięcy

-

-

12 miesięcy

Western Cape

Western Cape

• rubinowoczerwona barwa
•  w bukiecie dominują aromaty ciemnych owoców, 

niuanse cygar i mięty z nutą drewna
•  paleta dobrze zbalansowana, bogata w owoce, 

ze świeżą kwasowością
• trwały posmak

•  wino o czerwonej barwie z refleksami purpury
•  intensywne aromaty borówek, dojrzałych wiśni,  

śliwek i jeżyn podparte subtelnym dębem
• w smaku dojrzałe i bogate

pieczony indyk, kaczka, gęś, królik, 
wołowina, wątróbka cielęca

owoce morza, lekki drób, sałaty

cabernet, shiraz, tannat, malbec, petit 
verdot, cabernet franc, pinotage, merlot

henin blanc, viognier, sauvignon blanc, 

KU.37 F 75 cl

KU.38 F 75 cl

FLAGSTONE DRAGON TREE CAPE BLEND

FLAGSTONE WRITERS BLOCK PINOTAGE

czerwone mięso, pikantne potrawy, 
twarde sery

pasty, dania wegetariańskie, wołowina, 
jagnięcina

cabernet sauvignon, pinotage, shiraz,
merlot, cabernet franc, petit verdot, 
chardonnay

pinotage


