
THE LADYBIRD Red 2015  
 

 

DATE TEHNICE:  

SOI DE STRUGURI: 44 % Cab. Sauv., 35 % Merlot, 11 % Cab. Franc, 7 % Petit 

Verdot, 3 % Malbec 

ALCOOL: 14% 

ACIDITATE TOTALA : 5,9 g/l 

pH: 3,59 

ZAHAR REZIDUAL: 2,6 g/l 

 
NOTE TESTARE:  

O nouă lansare a vinului nostru cel mai popular Ladybird Red.  

Se pare ca ieri când am lansat primul vin organic certificat vreodată  

din denumirea Stellenbosch. Acesta a fost anul nostru 2003, lansat în 2004.  
Vinul are un număr uriaș de următori, iar pentru mulți este vinul de referință 

 ecologic din Africa de Sud pentru calitate și valoare.  

Volumul acestui vin a crescut constant și am reușit totuși să realizăm 

 amestecul final de struguri crescuți și crescuți la ferma noastră.  
La Laibach nu schimbăm prea multe, așa că stilul pentru noi este  

prospețimea și puritatea fructelor. Am îmbuteliat cu foarte puțin sulf  

și absolut nu amănunte, cum ar fi albus de ou, cazeină și gelatină etc.  
Cât mai pur posibil, cât mai uscat și cât mai potabil. Strugurii sunt cultivați 

 în mod organic în ferma noastră. Podgoriile cu vârste cuprinse între 8 și 

 20 de ani sunt atât de mari în vârstă. Este un amestec de cinci soiuri  
clasice de Bordeaux, CabernetSauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petite Verdot  

și Malbec. Nu avem irigare pe roșii, ceea ce se adaugă unicității terroirului 

 nostru. 

Solurile argiloase foarte adânci nu numai că mențin bine umiditatea,  
dar mențin și temperaturile mai scăzute în jurul rădăcinilor.  

Nu avem multă vigoare în copertine, ceea ce ne ajută să avem o coacere bună 

 și lentă, ceea ce duce de obicei la vinuri cu alcool mai scăzute. 
 Dacă cultivați podgorii din zonele uscate, veți obține o expresie de tanin  

diferită și vinuri mult mai structurate. Toți strugurii sunt culesi manual și, dacă 

 este necesar, răcite până la îndepărtare. Toți strugurii sunt sortați manual cu 

 mese vibrante moderne înainte de zdrobire. Scoatem toate tulpinile erbacee  
verzi și alte materiale nedorite. Este un proces lent, dar foarte important 

 pentru stilul nostru de vin. Fermentarea se face în cea mai mare parte la 

 temperaturi calde în vase de fermentație deschise de 5 tone, cu puncții manuale 
 manuale și cu pompe. Nu sunt permise rețete fixe în pivnița noastră și ajustăm  

vintage la vintage.  

Vinul este maturat în butoaie mici de stejar francez timp de 12 luni înainte  
de îmbuteliere sterilă. Culoare închisă. Oudle de fructe cu mure, vișine și  

condimente sălbatice evidente. Unele piele, cocktail de roșii și cireșe pe 

 gust cu doar un indiciu de stejar.  

Un vin cu corp mediu, cu tanini moi și cu un finisaj frumos și lung. 
 Complexitate bună șidimensiunea de a livra cu adevărat. 

 Un vin de băut la 3-7 ani de la recoltare. 

Laibach Vineyards, Stellenbosch, 7599, South Africa 

Tel: +27 (0)21 884 4511 

info@laibachwines.com 

www.laibachwines.com 
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