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Les Fumées Blanches tar hem GULD i
Vinordic Wine Challenge!
Vinordic Wine Challenge, Nordens enda EU-certifierade vintävling, har korat
årets bästa viner. Nästan 600 viner var med och tävlade i 37 olika segment
inom tio olika kategorier. Inom varje segment vinner ett vin Best Value och
inom varje kategori utses en guld-, silver- och bronsvinnare.
Vår vita favoritbox Les Fumées Blanches (nr 22139, 217 kr) kammade hem
GULD av alla vita boxar samt Best Value bland vita boxar över 200 kr.
Glädjande nog finns vinet, både på flaska och box, i alla Systembolagets
butiker så än finns det tid att slå till på detta fynd till valborgskvällen.

Vinordic Wine Challenge är Nordens enda EU-certifierade vintävling, en viktig
garanti för neutraliteten, och alla tävlingsbidrag blindprovas förstås. För att
få EU-status krävs att alla viner provas och bedöms på lika villkor av en
kvalificerad jury med ett etablerat anseende på marknaden. I årets jury ingick
sommeliererna Susanne Berglund Krantz, Ulf Engelhardt och Jan Rosborn,
tillsammans med vinjournalisterna Igor Arvidsson, Gunilla Hultgren Karell,
Claes Löfgren, Anders Röttorp och Magnus Waern.
Först bedömer provarna individuellt alla tävlingsbidrag i ett antal
priskategorier inom sina produkttyper. När alla betyg räknats samman går
respektive vinnare vidare till en final där dessa ställs mot varandra och
utifrån det koras en guld-, silver och bronsmedaljör inom varje grupp. Det gör
att ett enkelt budgetvin kan hävda sig mot ett lyxigt samlarvin.

För frågor och ytterligare information, kontakta Linn på tel: 08-545 81 969
eller e-post: linn@thewineagency.se. Besök gärna vår hemsida
www.thewineagency.se.
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The Wineagency har samlat några av världens bästa och mest innovativa
vinproducenter under ett och samma tak. Passionerade pionjärer och trendsättare
som har excellens som gemensam målsättning. Varje vin i vårt sortiment skall
erbjuda en smakupplevelse oberoende av prislapp och ursprung. Därför lägger vi
ner mycket tid och engagemang på att välja vilka vinhus vi vill representera.
Resultatet av vår höga ambition hittar du i varje flaska och i varje box.
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