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Ny årgång lanseras från familjeföretaget
Weingut Leth
Lagom till att vi fått vår i luften lanseras nya årgången 2020 av vinerna från
Weingut Leth. Idag är tredje generationen Franz Leth ansvarig för vineriet i
Wagram. Framgångssagan började under 60-talet med Franz och Barbara
Leth. Sedan tog sönerna Franz och Erich över under 80-90-talet. Idag är det
Franz Junior som sakta men säkert tagit över rodret i vineriet och numera
ansvarar för vinmakningen. Från 2021s årgång kommer flera av deras viner
vara ekologiskt certifierade.

Under årens lopp har det skett en ständig utveckling med särskild hänsyn till
den speciella jordmånen löss. Jordmånen löss är typisk för området och unik i
sitt slag, den är mycket porös och består av sand, jord och en blandning av
fossiler och snäckskal som blåst in från havet. Lössjorden är packad med
mineraler och skapar perfekt fuktighet åt rankorna som växer djupt ned i
marken. En viktig nyckel till Weingut Leths framgång är all den tid och kraft
de lagt på att lära känna sin jordmån och sina vingårdars unika egenskaper.
Det ger personliga viner med perfekt balans och harmoni.
Sverige är en av de viktigaste marknaderna för Weingut Leth, och det är
delvis tack vare det svenska folkets förtjusning i vinerna som de varit tvungna
att bygga ut vineriet. Det säger en hel del om den stora efterfrågan som finns
på vinerna från Weingut Leth. Och det är inte bara konsumenterna som
uppskattar vinerna, man har vunnit otaliga priser och utmärkelser genom
åren! Weingut Leth är utan att överdriva en av Sveriges mest älskade
producenter när det kommer till Österrike. Leth Grüner Veltliner Klassik
rullade ut på hyllorna 2007 och har därefter följts av ett flertal ytterligare

viner.

Huvudfokus är att producera högklassiga viner av de viktiga druvorna grüner
veltliner och riesling, något som slagit väl ut med otaliga utmärkelser genom
åren, både internationellt och inte minst här i Sverige där vi är mycket
förtjusta i österrikiska Leth. https://www.weingut-leth.at/en/

Följande viner från Weingut Leth finns att köpa på Systembolaget:
2020 Leth Grüner Veltliner Klassik
Art.nr: 4200
Pris: 89 kr/750 ml
Länk till Systembolaget: https://www.systembolaget.se/dryck/vita-viner/leth420001
Länk till högupplöst bild: https://domainewines.se/wpcontent/uploads/2014/05/Leth_GV_PRESS.jpg
2020 Leth Duett Riesling & Grüner Veltliner
Art.nr: 4587
Pris: 89 kr/750 ml
Länk till Systembolaget: https://www.systembolaget.se/dryck/vita-viner/leth458701
Länk till högupplöst bild: https://domainewines.se/wpcontent/uploads/2014/06/Leth-Duett_PRESS.jpg
2020 Leth Grüner Veltliner Familien Reserve
Art.nr: 76570
Pris: 119 kr/750 ml
Länk till Systembolaget: https://www.systembolaget.se/dryck/vita-viner/leth-

7657001
Länk till högupplöst bild: https://domainewines.se/wpcontent/uploads/2015/03/LethFamilienReserve_PRESS.jpg
2020 Leth Grüner Veltliner Terrassen
Art.nr: 2961
Pris: 59 kr/375 ml
Länk till Systembolaget: https://www.systembolaget.se/dryck/vita-viner/leth296102
Länk till högupplöst bild: https://domainewines.se/wpcontent/uploads/2017/06/Leth-GV-Terassen_PRESS.jpg

Domaine Wines
Domaine Wines bildades 1998 och importerar vin från jordens alla hörn.
Genom att leverera bra produkter och ge våra kunder den service som vi
själva skulle önskat oss, vill vi alltid överträffa förväntningarna på oss som
företag. Domaine Wines Sweden AB är idag ett väletablerat företag, sedan
våren 2020 dotterbolag i Galatea-koncernen, i ett tryggt ägarskap under
Sveriges största restauranggrossist Martin & Servera, i sin tur ägt av Axel
Johnson. Ägarkonstellationen inbjuder till synergier, nya visioner och en
fortsatt expansion för vår verksamhet.
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