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ingirden Zandwiik producerer vine af hsi
kvalitet. Som sydafrikansk vinproducent el
det naturligvis ikke noget unikt. Men at alle
vinene er kosher, det er vingdrden ene om p6
det afrikanske kontinent.

Mens Europa har budt forAret velkommen, gAr sommeren pA
hald i Sydaf rika. Det betyder l igeledes, at vinhosten netop er
overstAet, og at arbejdet med de edle druer er i fuld gang. PA
vingArden Zandwijk, der producerer vinene Kleine Draken, er
dette arbejde ikke helt som pA nogen anden afrikansk vingArd.
Alle vores produkter er kosher Jor pAskehojtiden, og vi arbejder
under skarpt opsyn fra Cape Town Bet Din. Vi har alt id en
mashgiach pA gArden under arbejdet med druerne, og under
hosten i februar og marts bor han ofte pi girden,'forteller
Jean van Rooyen. Han er uddannet onolog fra Stellenbosch
universitetet og har veret manager pA vingirden siden 2008.
For dette vidste han intet om produktion af kosher vine.
'Men efter f ire ir pA en anden ving6rd i omrAdet, var jeg klar t i l
at prove noget helt andet. En Google sogning pA koshervine gav
ikke meget, og selvom jeg ikke er jode, sA sogte jeg sti l l ingen
all igevel. 'Og arbejdet pA den smukke vingArd, der l igger pi den
sydostl ige skrining af Paarl bjerget, omkring 50 kilometer f ra
Caoe Town. har bestemt ikke skuffet ham.
'Det er et godt f irma at arbejde for, og de behandler deres folk
godt.'
F i rmaet kobte v ingArden i  1983 med det ene formAl,  og
som de forste, at producere kvalitets koshervine ti l  den
jodiske befolkning i  Sydafr ika,  en gruppe pA omkring 75,000

indiv ider.  Hovedhuset,  der stammer hel t  t i lbage f  ra omkring
1750, blev restaureret ,  og v instokkene pA markerne blev
genplantet .  I  I988 var den forste f laske kval i tets koshervin
klar t i l  salg.

Da Jean van Rooyen var ny i jobbet, blev han instrueret af
en rabbiner fra Cape Town, der fortalte ham, hvad der skulle
g@res, og l ige sA vigtigt, hvorfor det skulle gores. Det faktum, at
vingirden allerede havde maskineri og procedure pA plads ti l  at
lave koshervine, og at han i Jorste omgang primart skulle sikre,
at reglerne blev overholdt, gjorde det noget nemmere.
'Men da jeg havde produceret min forste flaske Sauvignon
Blanc hvidvin, vil le jeg skrive pA etiketten, at den var god ti l
skaldyr. PA den mAde fik jeg lert, at skaldyr ikke er kosher,'
forteller Jean van Rooyen med et grin.

Det er en generel misforstAelse, at for at en vin skal vere
kosher, bor den blot velsignes af en rabbiner. Men si nemt gAr
det ikke. Alle redskaber og maskiner, der bruges i processen,
mA kun producere koshervine. Fra druerne er hostet, og ti l
f laskerne er tappet og forseglet, mA kun praktiserende joder,

der overholder sabbat, behandle druesaften og vinen.
'Medmindre den bliver lynpasteuriseret, en proces kaldet
mevushal, 'siger Jean van Rooyen, Kravet er, at druesaften
opvarmes ti l  mindst 82 celsiusgrader, hvorefter ikke-joder
kan hindtere produktet, dog stadigvek under opsyn af en
mashgiach. Pi Zandwrlk foretages mevushal processen inden
fermentationen, og sAledes for druesaften bliver t i l  alkohol.
'Derved kan jeg og andre ikke-joder arbejde med vinen pi et
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td gtstadre.  Ef ter dagens arbe,de bl ive 'beho'derr  e forseg et

af  vores mashgiach, s i  det  s ikres,  at  der ikke t i l fo jes noget,  der

ikke er kosher cert i f iceret .  NAr v i  igen vi l  arbejde med vrnen, sA

kan forsegl ingen kun brydes af  en mashgrach, ' for te l ler  Jean

van Rooyen.

VingArden har med de utal l ige stromsvigt  i  Cape Town og

omegn rnveste.et  i  en diesel  stro.rgenerator.  hvorved de isaer

under mevushal  processen undgAr ubehagel ige overraskelser.

Hvis Jean van Rooyen havde et valg, vi l le han fakt isk foretrakke

ikke at  skul le igennem processen med opvarmning.
'Men det har ef ter  min opfat te lse ikke den store betydning for

kval i teten, Og selvom det v i l le vere mul igt  for  os at  producere

koshervine uden mevushal ,  b l iver det med vores storrelse

simpelthen for besver l igt , '

Et  omrAde pA samme storrelse som 25 fodboldbaner giver

Zandwi jk en drr l ig produkt ion pA mel lem 80.000 og 120.000

ir terv in og druesaft ,  hvad dersvarert i l  mel lem 100000 og

160.000 f  lasker,  Markerne er plantet  med druesorterne

Carbanet Sauvignon, Merlot ,  Muscadel ,  Sancerre,  Sauvignon

Blanc og Riesl ing,  Der laves samme mengde af  rod- og hvidvin,

bAde af  den torre og sode var iant ,  mens rod druesaft  udgor

omkring en f jerdedel  af  produkt ionen. Som noget nyt  selger

f i rmaet nu ogsA en per lende dessertv in og en halvsod ros6vin.
'Vi  er  i  gang med at  genplante mange af  v instokkene med

Merlot  og rod Muscadel ,  Det skyldes pr imart ,  at  v ine lavet pA

netop disse druesorter er steget i  popular i tet  p i  det  sydafr ikan-

ske marked, Pi  grund af  vores gavmilde k l ima, har v i  den luksus,

at  v i  mere el ler  mindre kan plante,  hvad vi  v i l .  Derfor er det ogsA

normalt  med stor druevar iat ion i  sydafr ikanske vine, '  oplyser

Jean van Rooyen.

Med blandt andet beplantning af  mere populere druesorter,

hAber Zandwi jk at  kunne oge produkt ionen og dermed sanke
nmLzncfninnan nr anhpr l

'V er en stor spi l ler  pA et  l i l le marked, og langt de f leste joder i

Sydafr ika kender os, '  konstaterer Jean van Rooyen. Men med

kun en ud af  t i  f lasker v in solgt  uden for Sydafr ika,  er  der et  stort
anqkp nm anel  ckcnnr l

'Vr  har natur l igvis opnAet det internat ionale ernerkendte

Orthodox Union Kosher Cert i f  ikat ,  der er essent ie l t ,  nAr du vi l

selge kosherprodukter pA det amerikanske og internat ionale

marked. 'Som eneste v ingdrd pA det afr ikanske kont inent

med en produkt ion af  kosher v ine,  er den lokale konkurrence

natur l igvis begrenset.  Men der er r igel igt  med konkurrence fra

vine importeret  f ra Sydamerika,  Frankr ig,  l ta l ien og Spanien,

hvor produkt ion af  koshervine fAr okonomisk stot te.

'Det gor v i  ikke i  Sydafr ika,  hvor det udelukkende handler om

udbud og ef tersporgsel ,  Al tsA skal  v i  pr imart  konkurrere pA

vores hoje kval i tet.  Men det gAr ogsA helt f int, '  konstaterer en

ti l freds Jean van Rooyen.


