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Lansering av ny boutique-Champagne
Den framgångsrika producenten Olivier Leflaive startar ett samarbete med
den skicklige och välkände vinmakaren Erick de Sousa. Resultatet är
Champagne Valentin Leflaive.
Det som definierar ett boutique-vineri är primärt småskalighet, hög kvalitet
och att producenten är direkt involverad i vinmakningen. Utöver det
småskaliga kvalitetsarbetet för att producera 30 000 flaskor per år, arbetar de
utifrån ledorden öppenhet, spårbarhet och trovärdhet, vilket även präglar
flaskornas design där man tydligt kan spåra druvor, lagringstid och dosage.
Den 1 oktober lanserar vi äntligen vår första produkt från Champagne
Valentin Leflaive i Systembolagets beställningssortiment. Champagne
Valentin Leflaive Extra Brut Blanc de Blancs består av 100 % Chardonnay från
Côte des Blancs. Vinet produceras i Erick de Sousas vineri och lagras i
burgundiska fat från Olivier Leflaive. I dessa faten har viner från PulignyMontrachet tidigare lagrats, vilket ger komplexitet och en fin textur till vinet.
Det här en frisk Champagne med mineralsälta och en tydlig
ursprungskaraktär.
- Vi har arbetat i snart 20 år med Olivier Leflaive och vi är stolta att få
möjligheten att få vara en del av deras utveckling och framtidsresa.
Champagne Valentin Leflaive väljer noga sina återförsäljare och arbetar
uteslutande med partners som har en high end distribution i form av ett
tydligt fokus på kvalitet och långsiktighet, säger Josef Andirik, produktchef på
Johan Lidby Vinhandel.
Nyhet! Champagne Valentin Leflaive Extra Brut Blanc de Blancs
Art.nr 76452, pris 619 kr

Lanseras 1 oktober 2019 i Systembolagets beställningssortiment.

På Johan Lidby Vinhandel väljer vi ut, importerar och marknadsför
högkvalitativa vin- och spritsorter från producenter med stark profil och
personlig prägel på sina produkter. På denna värdegrund har vi de senaste tio
åren byggt upp relationer med små och medelstora familjeföretag på alla
kontinenter. Hos oss står alltid människan och vingården i fokus. Johan Lidby
Vinhandel grundades 1999 och har idag ett utbud som omfattar cirka 350
vin- och spritsorter fördelat på drygt 70 producenter. Läs mer på
www.johanlidbyvinhandel.se
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