
 

 

  
 

2015-‐04-‐23	  
	  
Blåbärssoppa	  på	  Vasaloppet	  -‐	  Nicolas	  Feuillattes	  champagne	  på	  
Gumball.	  	  
	  
Den	  23	  maj	  riktas	  världens	  blickar	  mot	  Stockholm	  och	  starten	  för	  det	  alltigenom	  spektakulära	  
Gumball3000.	  Biltävlingen	  över	  två	  kontinenter	  med	  målgång	  i	  Las	  Vegas	  som	  inte	  nödvändigtvis	  
vinns	  av	  den	  som	  kommer	  först	  i	  mål,	  utan	  av	  den	  som	  färdats	  med	  mest	  stil.	  Att	  Nicolas	  
Feuillatte	  blivit	  den	  officiella	  Gumballchampagnen	  är	  därför	  lika	  självklart	  som	  att	  det	  finns	  
blåbärssoppa	  på	  Vasaloppet.	  
	  
Gumballchampagnens	  resa	  började	  på	  70-‐talet	  när	  Nicolas	  Feuillatte	  bestämde	  sig	  för	  att	  
lämna	  New	  York	  och	  flytta	  hem	  till	  familjens	  gård	  i	  Champagne.	  Väl	  där	  fick	  han	  för	  sig	  att	  
producera	  en	  egen	  Champagne.	  De	  första	  flaskorna	  delade	  han	  med	  sina	  närmsta	  vänner.	  
Lauren	  Bacall,	  Shirley	  McLaine,	  och	  Jackie	  Onassis	  blev	  därför	  snabbt	  en	  sorts	  ”testpanel”.	  
Kvalitén	  och	  sammanhangen	  gjorde	  att	  efterfrågan	  på	  kort	  tid	  blev	  mycket	  större	  än	  utbudet.	  	  
	  
Nicolas	  Feuillatte	  växte	  och	  idag	  är	  den	  Frankrikes	  mest	  sålda	  champagne.	  Men	  arvet	  finns	  
kvar	  i	  varje	  flaska.	  Allt	  härstammar	  från	  en	  man	  som	  rörde	  sig	  lätt	  och	  ledigt	  i	  alla	  
sammanhang	  på	  alla	  kontinenter.	  Han	  hade	  vänner	  överallt,	  älskade	  det	  ljuva	  och	  det	  enkla	  
och	  var	  öppen	  för	  det	  mesta.	  	  
	  
”Att	  sätta	  likhetstecken	  mellan	  Gumball	  och	  Nicolas	  Feuillatte	  var	  inte	  svårt.	  Nicolas	  själv	  var	  
både	  en	  tidig	  och	  tydlig	  representant	  för	  det	  som	  kom	  att	  kallas	  ”jet	  set-‐världen”.	  Extra	  allt,	  
fest	  på	  två	  kontinenter	  och	  de	  exklusivaste	  bilarna	  i	  världen.	  Om	  Nicolas	  varit	  vid	  liv	  skulle	  han	  
garanterat	  själv	  kört	  en	  av	  Nicolas	  Feuillattes	  bilar	  i	  tävlingen”,	  berättar	  Lenita	  Nylund,	  
produktchef	  för	  Nicolas	  Feuillatte	  i	  Sverige.	  	  
	  
Som	  officiell	  sponsor	  av	  Gumball3000	  deltar	  även	  Nicolas	  Feuillatte	  med	  två	  bilar.	  Den	  ena	  är	  
en	  Ferrari	  FF	  6,3	  l	  V12	  660	  hp	  och	  den	  andra	  en	  Aston	  Martin	  Vantage	  GMR	  600	  Supercharged,	  
som	  tillhör	  och	  körs	  av	  entusiasterna	  Christoffer	  Jensen,	  Markus	  Thambert,	  Jacob	  Nellemann	  
och	  Pierre	  Kambouris.	  
	  
”Att	  få	  visa	  Stockholm	  för	  alla	  Gumballers	  är	  så	  kul.	  Dessutom	  är	  publiken	  i	  Europa	  och	  särskilt	  
Stockholm	  mycket	  mer	  engagerade	  och	  intresserade	  av	  bilarna	  än	  i	  USA”,	  säger	  Christoffer	  
Jensen.	  ”I	  de	  europeiska	  städerna	  står	  tusentals	  människor	  och	  hejar	  på	  dig	  när	  du	  rullar	  in,	  
lätt	  att	  slås	  av	  hybris	  då”,	  fortsätter	  han	  med	  ett	  skratt.	  
	  
”Nicolas	  Feuillatte	  är	  en	  till	  synes	  liten	  producent,	  med	  en	  väldigt	  cool	  historia.	  Att	  de	  med	  sin	  
sofistikerade	  image	  säljer	  lika	  många	  flaskor	  som	  de	  största	  champagnehusen	  är	  avslappnat	  
kaxigt.	  Vi	  kommer	  köra	  i	  smoking,	  det	  känns	  väldigt	  Nicolas	  Feuillatte”,	  säger	  Markus	  
Thambert.	  
	  
Om	  Gumballchampagnen	  	  
Nicolas	  Feuillatte	  Brut	  Chardonnay	  2006	  är	  en	  champagne	  med	  friska,	  
fruktiga	  äppeltoner	  som	  samsas	  med	  fina	  syror	  och	  med	  en	  vacker	  
ljusgrön	  färg	  och	  stor	  fin	  mousse.	  Nicolas	  Feuillatte	  är	  den	  mest	  sålda	  
champagnen	  i	  Frankrike	  och	  en	  av	  de	  största	  producenterna	  i	  världen.	  
	  
Nicolas	  Feuillatte	  Brut	  Chardonnay	  2006	  
Pris:	  299	  kr	  
Varunummer:	  7592	  
Volym:	  750	  ml	  
Alkoholhalt:	  12	  %	  
Land:	  Frankrike	  
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För	  mer	  information	  om	  Nicolas	  Feuillatte,	  kontakta	  gärna:	  	  
Produktchef	  Lenita	  Nylund,	  Enjoy	  Wine	  &	  Spirits,	  0706-‐74	  04	  20,	  lenita.nylund@enjoywine.se	  
	  
För	  högupplösta	  bilder	  och	  produktprover,	  kontakta	  gärna:	  	  
Emma	  Lind,	  PR-‐konsult,	  Kelly	  and	  Pling,	  0735-‐53	  72	  82,	  emma.l@kellyandpling.com	  
	  


