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Exklusiv lansering - Louis Michel Chablis
Premier Cru Montée de Tonnerre 2020
Den 10 augusti lanseras exklusivt årgång 2020 av Chablis Premier Cru
Montée de Tonnerre på Systembolaget.
Domaine Louis Michel & Fils ligger i hjärtat av Chablis där munkarna började
odla vin redan på 1100-talet. Familjen Michel har en lång tradition av
vinodling och har producerat vin på platsen sedan 1850. För drygt 40 år
sedan slutade familjen att använda ekfat för att få en renare och stramare stil
på sina viner. Detta i kombination med ett lågt skördeuttag och ekologisk
produktion har gett Louis Michel & Fils ett internationellt gott ryckte.
Familjens måtto är att i en sådan unik terroir som i Chablis görs vinerna i
vingården.

Premier Cru Montée de Tonnerre är kanske det mest klassiska premier cru
läget och ger oftast viner i toppklass. 2020 var dock en utmanande årgång
med en mild vinter, en torr vår och en sommar med höga temperaturer. En av
utmaningarna var att skörda tidigt men ändå få en tillräcklig mognad i
druvorna. Resultatet av hårt arbete och timing gav till slut resultat med
druvor av mycket bra kvalité.
Louis Michel Premier Cru Montée de Tonnerre är framställt med en mild och
naturlig hantering som möjligt vilket resulterar i ett komplext och nyanserat
vin med ren frukt, balanserad och rik syra samt toner av grapefrukt, gröna
äpplen och mineralitet. Vinet kan lagras i flertalet år.
Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre, Louis Michel & Fils
Art.nr: 9613801
Antal flaskor: 3 000
Pris: 349 kr
Lanseras exklusivt på Systembolaget den 10 augusti.
Kontakta oss gärna för mer information.
Kristoffer Karm, Produktchef
Mobil: +46 736 58 80 65, kristoffer.karm@wardwines.se
Ulrika Dratwa, PR & Kommunikation
Mobil: +46 70 738 45 15, ulrika.dratwa@wardwines.se

Ward Wines är en kvalitetsorienterad vinimportör som arbetar med genuina
familjeägda producenter med stort fokus på kvalitet och tydligt ursprung och
som i huvudsak tappar sina produkter på flaska. Vi är stolta över att kunna
erbjuda ett brett och mångfacetterat urval från olika delar av vinets
underbara värld – ett urval som går under ledorden kvalitet, ursprung och
personlighet. I dag arbetar vi med framstående producenter som Pol Roger,
Mont-Redon, Trimbach, Delas, Marchesi Antinori, Marqués de Murrieta,
Ferrari, Château Minuty, Henri Bourgeois, Gérard Bertrand, Black Stallion,
Soalheiro, Graham's och många fler.
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