El Bandito Box 2021!
Hur härligt är det inte att få resa genom vinglaset till alla världens hörn?
Kanske lite extra härligt i dessa tider! I den här lådan åker vi till Swartland
och lär känna Craig och Carla Hawkins genom deras viner från El Bandito
TESTALONGA.

Vi har plockat ut 6 olika toppviner från Craig både från senaste årgången samt två
årgångar av vinerna Cortez & Dark Side så du kan upptäcka hur de olika åren bidrar
med sitt till vinet. Ett sexpack från Testalonga utan Skin vore nästan kriminellt
och Monkey gone to Heaven är ett vin i mycket begränsad upplaga bidrar med att
visa upp bredden på alla vinerna Craig gör.

Bakom dessa magiska viner har vi etiketternas mästare Craig Hawkins! På flera av
vinerna byter han etikett varje år, både efter känslan för årgången men också vad
han önskar att förmedla med vinet. Det är inte endast genom etiketterna som han
väljer att uttrycka sig utan han är även mannen som har gått emot den etablerade
och traditionella Sydafrikanska vinscenen! Länge försökte både vinauktoriteter och
landets vinjorunalister att starkt ifrågasätta vinerna, de kunde liksom inte ticka
av de vanliga boxarna annars typiska för landet när de provade dem... Bara det att
han arbetar ekologiskt som tangerar mot biodynamiskt irriterade. Sen att han har
en 'hands off approach' i vinkällaren där han inte filtrerar, låter vinerna jäsa
naturligt, skalmacererar vita viner etc. fick många att se rött. Det gick även så
långt att man försökte stoppa Craigs viner för export. Turligt nog har de inte
lyckats och nu har han fått en nästan kultlik status i vinvärlden!

Hos Craig och Carla skördas alla druvorna för hand och odlas ekologiskt utan
bevattning. Vinerna buteljeras utan klarning och filtrering.
TESTALONGA är producentnamnet men även det sicilianska namnet på en person som
står utanför lagen! Passar som hand i handske med tanke på hans position i landet.
Vidare är vinerna uppdelade i två linjer; toppvinerna heter El Bandito och de mer
törstsläckande Baby Bandito. Baby Bandito etiketterna präglas av rappa one-liners.
Alltid som en uppmuntran till barnen (och oss själva, i dessa tider o alltid);
'Follow Your Dreams', 'Stay Brave' och 'Keep On Punching'. Förutom texten finns
ett barnansikte med på etiketten vilket gör att vi inte får sälja dem via
Systembolaget, håll istället utkik efter vinerna på krogen.

El Bandito Box 2021!

Cortez 2017 + 2018
100 % Chenin Blanc
Rankorna är planterade bush-vines (fristående buskar, tänk bärbuskar). Druvorna
kommer från en vingård med nordligt läge i närheten av Paardeberg planterad 1972.
Direkt pressat i hela klasar. Jäser och lagras på 500 liters gamla franska foudres
och en 1500 l ståltank i 6 månader för att sedan blandas tillsammans för vidare
lagring på använda fat.
Cortez är den vingården Craig och Carla har jobbat längst med och är därför
speciell för dem. Vinerna från Cortez kännetecknas av en energi och nerv med
vibrerande syra som de inte hittar (lika mycket!) i deras andra viner. Craig tror
att det kan bero på att förutom granitjorden hittar de här en större andel quartz
och silica (typer av mineraler) i jordmånen. Det här är stora viner, inte vad

gäller kraft och alkohol utan på djup & längd. Vinet dricks fint nu men kan även
lagras med fördel.

2017 har (såklart!) vunnit på ett extra år i flaska. Gyllene och gulfruktig där
syra, frukt och mineralitet är i fin balans. Stilla din nyfikenhet o öppna nu,

eller lagra några år till om så önskas. 2017 var ett torrt år men hjälptes mycket
av att nätterna var svalare som bidrar till längre växtsäsong och högre fenolisk
mognad (= mer smaker i druvorna).
2018 har en piggare frukt med en härlig örtig ton. Även den gulfruktig men med mer
krutig mineralitet! Kan drickas fint nu (gärna med lite extra tid i karaff) men
kommer klart vinna på ytterligare lite tid i flaska. Årgång 2018 var ett torrt år,
trots det gav Cortez större skördeuttag med mycket god kvalitet.

På detta vin byter de etikett för varje årgång för att bäst spegla den känslan som
de tycker vinet ger. Årgång 2018 är fotograferat av en vän till Craig, Claudia
Agliano. Såhär beskriver Craig valet av bild: Bilden är tagen i Indonesien när
Claudia besökte en sulphur mine. Hon hade en gasmask och stötte på en av de som
arbetade med att skörda sulphur (vilket är vad han har i sin korg). Han har ingen
mask, och dessutom röker han. Citatet på baksidan från en Dr Dre sång summerar
hela situationen perfekt tycker Craig.
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Skin 2019
100 % Chenin Blanc
Druvorna kommer från en östsluttande vingård i närheten av Paardeberg planterad
1972. Rankorna är planterade bush-vines (fristående buskar, tänk bärbuskar) i
granitjord ca 200 möh. Druvorna avstjälkas och åker ner i 1500 liters öppna jäskar
där de ligger kvar 10 dagar med skalen. Därefter pressas druvorna och läggs på
3000 l foudre för vidare lagring.
Cortez är det första vin som Craig och Carla gjorde tillsammans år 2008. Denna
cuvée har alltid varit skalmacererad, men de har exprimenterat med tiden under
åren. Nu efter många års erfarenhet har de kommit fram till den ultimata tiden på
skalen; ca 10 dagar. De har kortat ner dagarna och de söker alltid efter ett
eleganta och balanserat slutresultat i vinet! De vill inte att skalmacerationen
ska ta över uttrycket av vingården. Är det orange? Nja! Färgen är gyllene gul,
lite som ofiltrerad äppelmust. Och smaken är något rikare i stilen! Låter gott
eller hur!?
2019 är den årgången Craig kanske är mest nöjd med själv av alla årgångar han har
gjort! Bra med regn (vilket man inte kan ta för givet här) som bidrog till jämnare
mognad av druvorna. Många likheter med 2018 men aningen rikare, mer koncentrerad
och fantastisk balanserad frukt.

Monkey Gone to Heaven 2017
100 % Mourvedre
Druvorna kommer från en vingård planterad 2001. Rankorna (bush-vines) växer
sydöstvända i granitjord, ca 150 möh. Denna vingård på ca 1 hektar ligger vid
foten av Paardeberg och har aningen högre halt lera som hjälper att hålla kvar
vattnet i jorden och underlättar för rankan i torra, varma årgångar.
Druvorna jäser hela klasar under 9 dagar i en öppen tank. Pressas sen och förs
över i ett 500 L gammalt ekfat. Buteljeras efter ca 10 mån på fat och that’s it!
Craig delar vingården med sin nära vän Jürgen Gouws bakom Intellego Wines. Vinets
namn kommer från bandet Pixies låt ’Monkey gone to heaven’ som handlar om klimatet
och människans plats i universum. Kanske många gånger lite vilsen precis som
personen på cykeln ute i öknen på etiketten.
Vinet är mjukt, inbjudande med mogen elegant frukt! Och läskande! Ett helt annat
uttryck än mourvedre som du kanske känner den sedan tidigare. Som du redan har

läst under Cortez var 2017 var ett torrt år men hjälptes mycket av att nätterna
var svalare som bidrar till längre växtsäsong och högre fenolisk mognad (= mer
smaker i druvorna).
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Dark side 2016 + 2017
100 % Syrah.
Druvorna kommer från en vingård 0,75 ha liten vingård planterad 2001. Rankorna
(bush-vines) växer östvända i granitjord, ca 200 möh vid Paardeberg. Jordmånen
innehåller en hög halt lera, något som hjälper att hålla kvar vattnet i jorden och
underlättar för rankan i torra, varma årgångar. De är mycket nöjda med renheten
som denna lilla plot skapar i det slutgiltiga vinet.
Druvorna jäser hela klasar* i en 1500 L öppen tank. Pressas sen och förs över i
ett 3 000 L gammalt ekfat. Vinet buteljeras efter ca 10 mån på fat.
*2016 i tre dagar och 2017 åtta dagar.
Dark Side är tillsammans med Skin det första vinet som Craig gjorde 2008. Men då
hette vinet Redemption. Etiketten på den här flaskan har de valt att göra svart
med vit text, för att skapa ett kraftfullt uttryck precis som Craig tycker att
druvan Syrah är!
2016 var ett extremt varmt år som resulterade i en mycket liten skörd. Det är ofta
sådana år som visar upp vinmakarens roll tydligare. Ännu viktigare att välja rätt
tid för skörd osv för att resultatet i flaskan ska bli bra! Tanninerna har nu
rundats av och typisk mörk syrahfrukt tillsammans med en kryddig touch finns där.
2017 visar upp lite mer bus och liv. Detta är också ett torrt år men har gynnats
av kallare nätter som visar på en svalare frukt a la norra Rhône känsla. Testa och
häll upp blint till någon du tycker om och se vart i världen de hamnar... SKÅL!

Mat och vin hör ihop! På Sydafrikas matscen möts många olika smaker från alla

världens hörn. Här finns massor att utforska. Låt inspirationen flöda eller gör en
klassisk braai. Vi tänker såklart på deras variant på grill, som skiljer sig
främst då det är vanligt att hoppa grillkolen och köra på ved istället. På
vingårdarna är det ‘spillvirke’ efter beskärning av rankorna som gäller! Landet
som är omringat av hav på tre sidor har såklart stora tillgångar till färsk fisk.
Vinerna mår bra av att serveras lite svalare (ca 30 min i kylen gör susen!) och
ser gärna en stund i karaff före servering. Är du nyfiken på mer info? Tveka inte
att höra av dig! Skål!

