DE CHASTENAY BLANC DE BLANCS NV
Art. nr: CB3601
Pris: 1 69 kr
Storlek: 7 5 0 ml
Varukategori: Mousserande v iner
Sortiment: Priv atimport
Land: Frankrike
Producent: Nuiton-Beaunoy
Druv or: Chardonnay 80%, Aligote 20%
Karaktär: Ljust halmgul i färgen. Doft av av äpple och mineraler.
Citrustoner och en härlig sy ra. Långt, l´krämigt av slut.
Tillv erkning: Handplockat, lätt pressat och jäst på Inoxtank i 1 8 grader.
Lagring: 3 månader på Inoxtank och 9 månader på flaska.
Alkoholhalt: 1 2% Totalsy ra: 4,1 g/l Restsocker: 1 1 g/l

Om producenten
Enda kooperativet i Côte d'Or
Nuiton-Beaunoy , eller Cav e des Hautes-Côtes, grundades 1 95 7 efter att
v inodlarna i Hautes-Côtes länge kämpat för att få ett erkännande för
kv aliteten på sin terroir och sina v iner. Det är det enda kooperativ et i Côte
d'Or, tillsammans äger de 1 1 5 odlarna öv er 5 20 hektar v ingårdar i Côte
de Beaune, Hautes-Côtes de Beaune, Côte de Nuits and Hautes-Côtes de
Nuits. Vingårdarna i Hautes-Côtes har noga studerats och efter v arje unik
terroir delats in i olika namngiv na lägen: Les Dames Huguettes, Le
Prieuré, Les Mouchottes, Le Mont Battois, Les Millotes, La Perrière and La
Dalignière.
Tillsammans gör Nuiton-Beaunoy v in på alla niv åer – från regionalt till Grand Cru. Le Clos du Chapitre 1 er Cru är en
monopolv ingård i Gev rey -Chambertin som funnits i kooperativ ets ägor sedan 1 989. Med ett läge precis under Clos SaintJacques är detta en av de bäst belägna Premier Cru-v ingårdarna i hela kommunen.
Odlarna hjälps åt för att gemensamt hitta de bästa odlings- och v inifieringsmetoderna och lär av v arandra, störst fokus
ligger i att skapa v iner som uttry cker sitt ursprung och fokuserar på finess och elegans.
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