
Konkelberg Rouge

Millésime 2015

Domein: Longridge

Oppervlakte: 50 ha

Druivensoorten: Shiraz

Cabernet Franc

Bodem: Graniet op een ondergrond van klei.

Vinificatie:

Rijping:

Alcoholgehalte: 14,0%

Beschikbare volumes: 0,75L

Verpakking: CC6

In 1841 wordt voor het eerst over dit domein gesproken, maar 

het krijgt pas in 1992 de naam ‘Longridge’, op het moment dat 

de wijnen gecommercialiseerd worden. De moderne installaties 

bevinden zich op de hellingen van de Helderberg  , in de bekende 

wijnregio Stellenbosch. Longridge wordt geleid door Jasper Raats.                   

De naam Konkelberg is afkomstig vanuit de tijd van de 

Nederzettingen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie verbood 

boeren om handel te drijven buiten de Compagnie, dit leidde tot 

grote ergernis bij de boeren. Om buiten de Compagnie om toch 

handel te kunnen drijven trokken ze naar een afgelegen gebied in 

de bergketen, waar de Stellenbosch- en de Helderberg 

samenkomen. Deze nieuwe handelsplaats verkreeg de naam 

"Konkelberg". 

STELLENBOSCH, ZUID-AFRIKA

Op vaten van Frans eikenhout gedurende 17 maand.

Handmatige oogst, gevolgd door handmatige sortering. Koude 

maceratie in inox vaten. Fermentatie met wilde gistcellen, zonder 

gebruik te maken van enzymen.

WIJNEN DERCOR        

info@dercor.be                                               

MUIZELSTRAAT 14

TEL.: 056/53 37 57 

8560 MOORSELE

www.dercor.be



Konkelberg Rouge

Millésime 2015

Domaine: Longridge

Superficie: 50 ha

Cépages: Shiraz

Cabernet Franc

Cabernet Sauvignon

Sol:

Vinification:

Elevage:

Taux d'alcool: 14,0%

Volumes disponibles: 0,75L

Conditionnement: CC6

Vendanges manuelles mi-février suivies par un tri manuel. 

Macération à froid. Fermentation avec levures sauvages.

En barriques de chêne français pendant 17 mois.

STELLENBOSCH, ZUID-AFRIKA

Le domaine a été fondé en  1841 mais ce n’est qu’en 1992 qu’il 

est baptisé ‘Longridge’, au moment que les vins sont 

commercialisés. Les installations modernes et le vignoble sont 

situés sur les coteaux du Helderberg , dans la région viticole 

connue Stellenbosch.

granitique sur sous-sol argileux

WIJNEN DERCOR        

info@dercor.be                                               

MUIZELSTRAAT 14

TEL.: 056/53 37 57 

8560 MOORSELE

www.dercor.be



Konkelberg Rouge

SCORES - 2015
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Konkelberg Rouge

Millésime 2017

Domein: Longridge

Oppervlakte: 50 ha

Druivensoorten: Shiraz

Cabernet Franc

Bodem: Graniet op een ondergrond van klei.

Vinificatie:

Rijping:

Alcoholgehalte: 14,0%

Beschikbare volumes: 0,75L

Verpakking: CC6

STELLENBOSCH, ZUID-AFRIKA

In 1841 wordt voor het eerst over dit domein gesproken, maar 

het krijgt pas in 1992 de naam ‘Longridge’, op het moment dat 

de wijnen gecommercialiseerd worden. De moderne installaties 

bevinden zich op de hellingen van de Helderberg  , in de bekende 

wijnregio Stellenbosch. Longridge wordt geleid door Jasper Raats.                   

De naam Konkelberg is afkomstig vanuit de tijd van de 

Nederzettingen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie verbood 

boeren om handel te drijven buiten de Compagnie, dit leidde tot 

grote ergernis bij de boeren. Om buiten de Compagnie om toch 

handel te kunnen drijven trokken ze naar een afgelegen gebied in 

de bergketen, waar de Stellenbosch- en de Helderberg 

samenkomen. Deze nieuwe handelsplaats verkreeg de naam 

"Konkelberg". 

Handmatige oogst, gevolgd door handmatige sortering. Koude 

maceratie in inox vaten. Fermentatie met wilde gistcellen, zonder 

gebruik te maken van enzymen.

Op vaten van Frans eikenhout gedurende 17 maand.

WIJNEN DERCOR        

info@dercor.be                                               

MUIZELSTRAAT 14

TEL.: 056/53 37 57 

8560 MOORSELE

www.dercor.be



Konkelberg Rouge

Millésime 2017

Domaine: Longridge

Superficie: 50 ha

Cépages: Shiraz

Cabernet Franc

Cabernet Sauvignon

Sol:

Vinification:

Elevage:

Taux d'alcool: 14,0%

Volumes disponibles: 0,75L

Conditionnement: CC6

Le domaine a été fondé en  1841 mais ce n’est qu’en 1992 qu’il 

est baptisé ‘Longridge’, au moment que les vins sont 

commercialisés. Les installations modernes et le vignoble sont 

situés sur les coteaux du Helderberg , dans la région viticole 

connue Stellenbosch.

granitique sur sous-sol argileux

Vendanges manuelles mi-février suivies par un tri manuel. 

Macération à froid. Fermentation avec levures sauvages.

En barriques de chêne français pendant 17 mois.

STELLENBOSCH, ZUID-AFRIKA
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