
 

 

 
 
 
Två av Sydafrikas absolut bästa viner nu som TSE 
 
Pressmeddelande, Stockholm    2016-01-07  
Den 22 januari släpps två av Sydafrikas absolut bästa viner i Systembolagets exklusiva 
sortiment. Reyneke Reserve White 2014 blev utsedd till ”White wine of the year” och 
Porseleinberg 2013 ”Red wine of the year” av Tim Atkins (MW) South Africa Special Report 
2015. Båda produkterna har toppresterat i tidningen Decanter där Reyneke Reserve White 
fick fina 92 poäng och Porseleinberg otroliga 96 poäng. 
 
Reyneke Winery med Johan Reyneke i spetsen har blivit kända för sitt enastående 
arbete för både människa och natur samtidigt som de senaste årgångarna rankas 
som några av Sydafrikas bästa viner. Reyneke Reserve White 2014 kanske till och 
ytterligare förtydligar denna koppling. Med 92 poäng av Decanter och 
utmärkelsen ”White wine of the year” av Tim Atikins South Africa Special Report 
2015 är detta vita vin något utöver det vanliga. Men det gäller att vara ute i god 
tid då Reyneke Reserve White enbart släpps i 90 flaskor.  

 
• Reyneke Reserve White 2014 – artnr. 90548 

o Omfattning: 90 flaskor  
o Pris: 239 kr 

 
Porseleinberg släpps för tredje gången i Sverige och förra årgången sålde slut på 
några minuter. Detta extremt limiterade vin har fått utmärkelser som få viner 
någonsin har möjlighet att uppnå. 96(!) poäng av Decanter är inget mindre än en 
otrolig bedrift som verkligen visar vilken fantastisk kvalitet detta vin besitter, att det 
dessutom blev utsett till ”Red wine of the year” av Tim Atikins South Africa Special 
report 2015 var kanske därför mer väntat än förvånande. På grund av den 
extrema efterfrågan på Porseleinberg tidigare år har Systembolaget denna gång 
tilldelats 120 flaskor, vilket motsvarar ungefär 5% av den totala produktionen av 
detta vin. För att få ta del av en av 2016 höjdpunkter borde man hålla koll på 
klockan och datumet för detta släpp, antagligen till och med på minuten. 
 

• Porseleinberg 2013 – artnr. 90535  
o Omfattning: 120 flaskor 
o Pris: 699 kr 

 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Kristian Nilsson, PR Ansvarig PrimeWine Group 
070 925 98 06, kristian.nilsson@primewinegroup.com 


