MOULIN TOUCHAIS 1998
Art. nr: 7 4305
Pris: 399 kr
Storlek: 7 5 0 ml
Varukategori: Söta v iner
Sortiment: Sy stembolagets beställning
Land: Frankrike
Producent: Vignobles Touchais
Druv or: Chenin Blanc
Karaktär: Fräsch, v äl utv ecklad doft med toner av aprikos, honung och
my sk. Smaken är utv ecklad med toner av aprikoser, honung och arrak.
Långt av slut.
Alkoholhalt: 1 1 %

Om producenten
De odödliga vinerna
Moulin Touchais historia började 1 7 97 med att v inbonden Touchais slog
sig ner i Tigné i Loiredalen under franska rev olutionen. 1 81 7 upptäckte
han att det gick att göra ett gott, sött och ädelt v in av Chenin Blanc
druv an. Nu började Touchais producera söta v iner och v arje år lade han
undan några hundra lådor. Allt eftersom åren gick gräv de man flera
källare och allt fler årgångar lades undan.
Först 1 91 0 upptäckte man att de äldsta v inerna v ar fantastiska. Varje år
lade man undan 1 0 000 flaskor eller mer och en ny metod att förfina
v inmakningen introducerades: att skörda en mindre del av druv orna
tidigt, för att bibehålla sy ran i v inet, och sedan blanda dessa druv or med
de sent mognade druv orna. Under andra v ärldskriget murades källarna igen och inte förrann 1 97 0 öppnades de mörka
v alv en. En av v ärldens stora v insentationer v ar ett faktum och kallades "The secret cellars of Loire".
Moulin Touchais är ett sött, men inte extremt sött, v in på druv sorten Chenin Blanc från appellationen Coteaux du Lay on i
mellersta Loire och säljs alltid med lite ålder. Ny a årgångar börja säljas v id tidigast 1 0 års ålder. Moulin Touchais är ett v in
som åldras my cket v äl och flera äldre årgångar finns tillgängliga.
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