
Wijnhuis
‘Geef ellende nooit een gelijkwaardige kans, noch slechte wijn een tweede slok. Streef altijd naar 

goede kwaliteit  gewijd aan uw waarden in het leven en doe dit alles vooral met veel plezier.’ G. 

Trott Wijnmaken met toewijding maar bovenal met heel veel plezier! Het mantra van het team bij Wirra 

Wirra is niet voor niets ‘ We vieren onze successen met verven en een glas champagne in de hand, 

mocht er niets te vieren zijn  vinden we altijd wel een andere reden om het te doen..’ Ze zijn bij Wirra 

Wirra enorm serieus als het aankomt op het maken van goede wijnen, de wijnen die men drinkt en 

vooral de biodynamisch wijnbouwmethode die ze hanteren in de wijngaarden. Ze geloven dat al het 

andere vooral heel leuk moet zijn om te doen. De grondlegger van deze filosofie, het wijnhuis zoals het 

nu is en geliefd wijnmaker van Australische bodem was Greg Trott (+2005). Hij herrees het wijnhuis 

in de late jaren ’60 uit twee overgebleven stenen muren. Wirra Wirra Vineyards dateert oorspronkelijk 

uit 1894 toen de excentrieke cricket speler Robert Strangways Wigley het startte. Het floreerde in de 

jonge dagen onder zijn hoede, er werd veel wijn geproduceerd en de meeste geprezen Shiraz zelfs 

veelvuldig geëxporteerd naar Engeland. Dit succes duurde voort tot aan de dood van Robert in 1926. 

Het wijnhuis raakte hierna snel in verval en werd verlaten. Zoals bij vele inspanningen van meneer Greg 

Trott, maakte dit onwaarschijnlijke project en de enorme omvang van het herbouwen van dit erfgoed het 

zo aantrekkelijk voor hem. Wat een succes heeft hij ervan weten te maken, tot op de dag van vandaag 

worden de wijnen van dit wijndomein geprezen en veelvuldig gedronken over de hele wereld.

In overeenstemming met de relaxte houding en Australische humor van Trott, heeft de ‘Scrubby Rise’ 

wijngaard een panorama platform gekregen genaamd ‘The Jetty’ welke uitkijkt over de wijngaarden 

waarin een keurig geklede man, zittend in een rode boot tussen de wijnstokken doorroeid. De 

boodschap?! Neem het leven vooral niet te serieus.  

Wijnbeschrijving
Overduidelijke aroma’s van Sauvignon Blanc als passiefruit, meloen en kruisbessen in de geur waarbij de 

Semillon zorgt voor het verfrissende citrus. Deze wijn is sappig met pit, wordt gedomineerd door een 

fruitig karakter van grapefruit, citroen en rijp steenfruit. 

Wijn-Spijscombinatie
Een prima verfrissend aperitief welke de smaakpapillen wakker schudt. Combineert goed met salades 

gevuld met vis of gerookte kip en tropisch fruit als mango of ananas. 

Wirra Wirra Vineyards, Scrubby Rise White, Adelaide

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  
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Houtrijping: 
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W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

Geographical Indications Adelaide

Sauvignon Blanc & Semillon

Geen

Adelaide

10 graden

Australië

12%

1 tot 2 jaar

6 flessen


