PETIT CHABLIS 2018
Art. nr: 5 5 85
Pris: 7 9 kr
Storlek: 37 5 ml
Varukategori: Vita torra v iner
Sortiment: Sy stembolagets fasta
Land: Frankrike
Producent: La Chablisienne
Druv or: Chardonnay 1 00%
Karaktär: Frisk och fruktig doft med lätt mineralton. Charmerande och
medelfy llig smak av citrusfrukter och klingande ren sy ra.
Lagring: Vinet lagras 6 månader på ståltankar. Malolaktisk jäsning i
ståltank.
Alkoholhalt: 1 2,5 %

Om producenten
Chablis i världsklass!
Världens bästa kooperativ brukar v inkritikerna kalla det, La
Chablisienne, som sv arar för inte mindre än en fjärdedel av allt v in som
kommer från Chablis. Här ger druv an Chardonnay v iner med en fräschör
som ingen annanstans och med en härlig förmåga att utv ecklas.
1 923 gick ett litet antal odlare under ledning av den driftige prästen fader
Balitrand samman och startade La Chablisienne. Det v ar kärv a tider i
v ärlden och genom att sluta sig samman v ille man hjälpas åt att
producera och sälja sitt v in effektiv are än v ad v ar och en själv mäktade
med. Operationen ly ckades och La Chablisienne fortsatte stadigt att v äxa.
Sedan 1 95 0-talet har det funnits en uttalad kv alitetsambition och idag har de dry ga 25 0 medlemmarna från alla delar av
Chablis strikta regler för hur de ska sköta sina odlingar, v ilket gjort att kooperativ ets v iner idag håller högsta klass.
La Chablisienne förfogar genom sina medlemmar öv er dry ga 1 200 hektar v inmark i samtliga appellationer i Chablis och
man gör ett 30-tal olika v iner. Bland dem finns v in från sex av distriktets sju Grand Cru-lägen och 1 5 olika Premier Cru,
förutom "v anlig" Chablis och Petit Chablis.
La Chablisienne är inte bara den särklassigt största producenten i Chablis utan dessutom en av de allra bästa. Alla
kooperativ ets v iner utmärks av en karaktäristisk och ty dlig mineralitet. Sv åra att motstå som unga men med stor
utv ecklingspotential för den som har tålamod att v änta.
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