
	 	  

  

TESTALONGA 
I Am The Ninja 2019 

Producent: Carla & Craig Hawkins  

Klassifikation: Swartland 

Druvsort: Chenin Blanc 

Vitikultur: Druvorna kommer från en 4 ha vingård 
planterad 1961 och har alltid odlats ekologisk. Rankorna 
är planterade bush-vines och växer på flat mark 95 möh i 
sandstensjord vid foten av Piketberg. Vingården ligger 
precis bredvid en älv som gör att rankorna alltid har 
tillgång till vatten. Craig tog över vingården 2017. 

Vinifikation: Manuell skörd i små korgar. Druvorna jäser 
under jämn temperatur av 8 grader på glasfibertank. Under 
jäsningen flyttas vinet sex gånger för att bli av med den 
grova jästfällningen. Musten buteljeras med 35 g/l 
restsocker och får jäsa klart på flaska där bubblorna 
blir till. Efter 10 mån avlägsnas jästfällningen genom 
degogering och toppas sen upp med samma vin och försluts 
med kronkapsyl. Inget tillsatt svavel!  

Övrigt Etiketternas mästare Craig Hawkins är vinmakaren 
bakom Testalonga och mannen som går emot den etablerade 
Sydafrikanska traditionella vinscenen! Länge försökte 
både vinauktoriteter och landets vinjorunalister att 
starkt ifrågasätta hans viner, de kunde liksom inte ticka 
av de vanliga boxarna när de provade vinerna... Bara det 
att han arbetar ekologiskt som tangerar mot biodynamiskt 
retar folk. Sen att han har en 'hands off approach' i 
vinkällaren där han inte filtrerar, låter vinerna jäsa 
naturligt, skalmacererar vita viner osv. får många att se 
rött och det har gjorts försök att stoppa Craigs 
viner för export. Turligt nog har de inte lyckats och nu 
har han fått en nästan kultlik status i vinvärlden! 

TESTALONGA är Craigs producentnamn men även det 
sicilianska namnet på en person som står utanför lagen! 
Passar han som hand i handske med tanke på hans position 
på den Sydafrikanska vinscenen. Vidare har han delat upp 
sina viner i två linjer; toppvinerna heter El Bandito och 
de mer törstsläckande Baby Bandito (första årgång 2015). 
Baby Bandito etiketterna präglas av rappa one-liners. 
Alltid som en uppmuntran till alla våra barn (och oss 
själva, i dessa tider o alltid); 'Follow Your Dreams', 
'Stay Brave', 'Keep On Punching'.  
 
Craig är mycket nöjd med 2019 årgången; tack vare regn i 
önskade mängder var mognaden jämn och bidrar till en 
fantastisk balans och struktur i vinerna. 

 


