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Champagne Palmer Co Blanc de Blancs magnum, toppårgång och "half magnum"
Toppgarnityret från Champagne Palmer & Co, med direktör Rémi Vervier och
exportchef Raymond Ringeval, var nyligen i Stockholm för att träffa vin, matoch lifestylemedia. Under besöket provades Palmer Blanc de Blancs 2011
samt den nya årgången på magnum, Palmer Blanc de Blancs 2005, som
ställdes mot de äldre årgångarna 1995 och 1985. Jämförelsen visar tydligt på
Palmer & Co´s stabila kvalitet och långsiktighet.

Champagne Palmer Blanc de Blancs
Karaktäristiskt för Palmer & Co´s Blanc de Blancs är att druvorna kommer
från området Montagne de Reims i Champagne vilket ger en kraftigare
struktur till den eleganta och friska smaken. Champagne Palmer Blanc de
Blancs 2011 är en av Systembolagets mest prisvärda kvalitetschampagner.
Den vanliga storleken på Systembolaget, dvs 750 ml, kallar Palmer & Co
själva för "half magnum".
The Art of Elegance
I samband med besöket lanserades Palmers & Co´s "The Art of Elegance"
genom en konstutställning. Champagne Palmer har sedan länge en stark länk
till konst. Palmer & Co´s nya manér The Art of Elegance visar på den kvalitet
och elegans som champagnehuset Palmer & Co står för.
“For Palmer & Co, the creation of a cuvee is just as much the work of Nature as
the work of Man. We combine the different grape varieties, crus, vintages and
reserve wines harmoniously and with passion until we obtain the perfect balance,
reflecting the intricate work of a master craftsman and symbolizing our House

style. The blending process is true art. Palmer & Co embodies the art of
elegance.”
Palmer & Co
Bakom Champagne Palmer & Co står ett kooperativ med flera hundra
vinodlare som skapar champagne av toppkvalitet till ett bra pris.
Champagnen har stor framgång i Sverige och var bland annat det varumärke
som hade flest produkter med på Allt om Vins prestigefulla lista över "Årets
bästa champagne 2015", framröstat av Sveriges ledande vinskribenter. Palmer
& Co togs in till Sverige 1994 av Oenoforos grundare Takis Soldatos och är
idag det tredje största champagnehuset på den svenska marknaden.
På Systembolaget
Palmer & Co Blanc de Blancs 2011
Pris 339 kr, Nr 7553, finns i 164 Systembolagsbutiker
Blanc de Blancs är gjord på hundra procent chardonnay. Torr, nyanserad och
elegant champagne.
Palmer & Co Blanc de Blancs Brut 2005 Magnum (1500 ml)
Pris 799 kr, Nr 7553, finns i 31 Systembolagsbutiker
Blanc de Blancs på festlig magnumflaska, både utmärkt att dricka idag och
lagringsvänlig.
Palmer & Co Brut Réserve
Pris 259 kr, Nr 7372, finns i 360 Systembolagsbutiker
Fina toner av rostat bröd och smör kompletterar den pigga syran med citrus
och mineraler.
Finns även som halvflaska (164 kr) samt magnum (629 kr).
Palmer & Co Vintage 2008
Pris 329 kr, Nr 7867, finns i 303 Systembolagsbutiker
Årgångschampagne i superårgången 2008. Brödig ton, mogna citrustoner och
fin syra.
Finns även som magnum, årgång 2002 (829 kr).
OBS! 2008 & 2002 är några av de bästa åren i champagne i modern tid.
Otrolig chans att komma över dessa.
Amazon de Palmer Brut
Pris 599 kr, Nr 82267, beställningssortimentet
Storartad champagne med druvor från 95, 96, 97, 98 och 99.

Palmer & Co Rosé Brut
329 kr, Nr 82260, beställningssortimentet

Välkommen att kontakta Lisa Lind (lisa.lind@oenoforos.se) eller Mimmie Norin
(mimmie.norin@oenoforos.se) för mer information.

Mer om Oenoforosgruppen
Oenoforosgruppen består av Oenoforos, som utvecklar egna varumärken,
importören Carovin, medlemsklubben Senses Wineclub samt Nordic Sea
Winery, det egna vineriet och produktionsanläggningen i Simrishamn.
Grundare, ägare och koncernchef är Takis Soldatos.

Oenoforos AB - Sveriges mest innovativa företag inom vinbranschen. Med
mottot ”väl valda viner” och prisvärdheten som ledstjärna representerar
Oenoforos ett stort och brett urval av kvalitetsvin från hela världen.
Carovin AB - vin- och spritimportör av högkvalitativa produkter i mellan- och
högprissegmentet. Carovin importerar vin från de flesta vinproducerande
länderna i världen och väljer ut de bästa producenterna från varje vinregion.
Senses Wineclub - vinklubb för vin- och matintresserade med över 60 000
medlemmar. Senses Wineclub genomför provningar och mässor runt om i
Sverige.
Nordic Sea Winery - en av norra Europas mest moderna vinanläggningar finns
i Simrishamn. Här produceras flera av Systembolagets mest kända viner,
däribland Mauro, Il Conte, Raccolto, Umbala och Zumbali. Sedan 2014 är
Nordic Sea Winery är öppet för allmänheten som kan följa vinproduktionen
på nära håll. På Nordic Sea Winery finns en spektakulär vinbar och
restaurang.
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