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Exklusiva lanseringar - Trimbach Cuvée
Frédéric Emile 2013 och Bickel-Stumpf
Kapellenberg Silvaner 2020
Två tillfälliga lanseringar från Ward Wines familjeägda producenter kommer
den 19 oktober i exklusivt sortiment.
Trimbach Cuvée Frédéric Emile 2013
Cuvée Frédéric Emile 2013 från familjen Trimbach i Alsace är tillbaka i
tillfälligt sortiment med ny årgång. Druvorna till denna prestigeriesling kommer från Grand Cru vingårdarna Osterberg och Geisberg, belägna
på sydliga sluttningar som blickar ut över Trimbachs vinhus i Ribeauvillé.

Vinstockarna har en genomsnittlig ålder på 45 år, vilket ger ett lågt
skördeuttag med mycket hög kvalitet. Efter handskörd pressas druvorna
varsamt och musten klarnar vid låg temperatur innan jäsningen sker i
ståltank vid 20° C. Vinet buteljeras tidigt för att behålla sin fräschör och har
sedan fått mogna på flaska i 6 år i vinhusets svala vinkällare.
Cuvée Frédéric Emile är elegant och ursprungstypisk med karaktär
av mineraler, citrus och vita blommor samt en stram syra och lång eftersmak.
Vinet har en lagringspotential på minst 20 år.
Den 19 oktober släpps 1 800 flaskor i tillfälligt sortiment på Systembolaget.
Trimbach Cuvée Frédéric Emile
Art.nr: 95708
Pris: 475 kr
Kapellenberg Silvaner Erste Lage 2020
Kapellenberg Silvaner är en återkommande favorit i tillfälligt sortiment från
familjeproducenten Bickel-Stumpf som idag drivs av syskonparet Matthias
och Melanie. Druvorna till vinet kommer från vingården Kapellenberg i
Franken som ligger längs branta sydsluttningar vid den smalare delen av
floden Main. Kapellenberg Silvaner är en Erste Lage, vilket innebär ett
vingårdsläge som motsvarar en Premier Cru.
Druvorna handplockas och efter en lätt pressning, där delvis spontanjäsning
förekommer, lagras 50% av vinet på ekfat och 50% på rostfria ståltankar.
Klimatet i regionen, jordmånen och hantverket ger viner från Kapellenberg
ett krämigt och komplext djup. Årgång 2020 av Kapellenberg Silvaner har en
mycket fruktig smak med toner av päron, blommor, melon samt en viss
kryddighet. Vinet har en lagringspotential på minst 5 år.
Den 19 oktober släpps 3 600 flaskor i tillfälligt sortiment på Systembolaget.
Kapellenberg Silvaner Erste Lage 2020
Art.nr: 96161
Pris: 199 kr
Kontakta oss gärna för mer information.

Lisa Persson, Produktchef
Mobil: +46 73-922 54 27, lisa.persson@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 hållbarhet, kvalitet och tydligt
ursprung och som i huvudsak tappar sina viner 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,
Château 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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