CRÉMANT DE BOURGOGNE VICTORINE DE CHASTENAY
BRUT MILLÉSIMÉ 2013
Art. nr 7 091 0
Pris 1 7 9 kr
Storlek 7 5 0 ml
Producent Vignerons des Terres
Secrètes
Ursprung Bourgogne, Frankrike
Varukategori Mousserande v iner

Alkoholhalt 1 2,5 %
Sortiment Sy stembolagets beställning

Karaktär Delikata och generösa bubblor. Doft av v ita blommor, mandel och päron.
Fin mineralitet, bra balans och komplexitet. Generöst och upply ftande av slut på ett
v in med en härlig personlighet.
Passar till Passar utmärkt som aperitif men äv en till skaldjurstallriken och ostron.

Om producenten
Välkontrollerade druvor
Vignerons des Terres Secrètes är ett Bourgogne-kooperativ med 25 0 odlare i området
Mãconnais söder om Côtes de Beaune. Största problemet i ett kooperativ är i allmänhet
att få flera odlare att underkasta sig de kv alitetskrav som ledningen fastställer, men
på Terres Secrètes har man ly ckats genomföra kv alitetstänkandet genom samarbete
och ett unikt kontrollsy stem.
Varje odlare följer en manual som skriv its av odlarna själv a och v ars efterlev nad
löpande följs i v ingården av en kontrollant. Denne kontrollerar v instockarna under
v äxtsäsongen och när druv orna kommer till ett av de tre v inerier man förfogar öv er
görs en v isuell besiktning samtidigt som man äv en tar prov för att mäta sockerhalt
och ev entuell förekomst av botry tis. Endast perfekta druv or anv änds och man är noga
med att sortera bort alla undermåliga druv or. De tekniska resurserna är också de helt
inriktade på hög kv alitet med moderna, temperaturkontrollerade ståltankar och lagringskällare med ca 800 fat.
Av kooperativ ets 95 0 hektar är 63 procent planterade med Chardonnay (3% Pouilly -Fuissé, 32% Saint-Véran och 65 %
Mâcon Villages), 1 0 procent Aligoté, 8 procent Pinot noir och 1 9 procent Gamay .
Man gör v itt och rött v in, samt mousserande Crémant de Bourgogne. Jordmånen och klimatet i Mâcon ger de här v inerna
en unik Bourgognekaraktär, som är v äl v ärd att upptäcka.
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