
 
 

LEHDISTÖTIEDOTE, Helsinki, 9.10.2015 

Dom Pérignon Brut 2006 -vuosikertasamppanja saa makunsa pitkään 
kypsyneistä rypäleistä  

Maailmankuulu samppanjavalmistaja Dom Pérignon julkistaa viidennen peräkkäisen 
vuosikertasamppanjansa ‒ ensimmäistä kertaa koko historiansa aikana.  Poikkeuksellisen kypsänä 
poimituista rypäleistä valmistettu Dom Pérignon Brut 2006 on maultaan heleä, mutta samalla pitkä, 
täyteläinen ja vivahteikas.  

Jokainen samppanjavuosikerta on omanlaisensa. Vain parhaista, käsin 
poimituista rypäleistä valmistettu Dom Pérignon Brut 2006 erottuu 
joukosta runsaalla ja antoisalla maullaan. Samppanjan ensivaikutelma on 
kirkas ja ilmava. Tuoksussa on vivahteita myös karamellista ja lakritsista. 
Koostumukseltaan samppanja on silkinpehmeä. Täyteläinen ja 
vivahteikas maku antaa viitteitä meren suolaisuudesta. 

Vuoden 2006 poikkeukselliset ja vaihtelevat sääolot antavat vuosikerralle 
sen omaleimaisen luonteen. Kuumaa ja kuivaa heinäkuuta seurasi 
poikkeuksellisen viileä ja kostea elokuu. Vasta syyskuun helleaalto 
kypsytti rypäleet poimintavalmiiksi. Sadonkorjuu aloitettiin syyskuun 
toisella viikolla ja se kesti lähes neljä viikkoa. 

Samppanjanvalmistuksessa kasvuolosuhteilla ja sadonkorjuun ajoituksella 
on suuri merkitys. Vuoden 2006 neliviikkoinen sadonkorjuu on yksi 
valmistajan vuosisatojen historian pisimmistä. Dom Pérignon Brut 2006 -
samppanjaa on kypsytetty pitkään ja huolellisesti valmistajan omalla 
kellarimenetelmällä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun maailmankuulu 
samppanjanvalmistaja julkistaa viidennen peräkkäisen 
vuosikertasamppanjansa. Arvioidaankin, että lämpimät olosuhteet 
saattavat nostaa kuluvan vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen 
jopa samppanjanvalmistukselle poikkeuksellisen suotuisina pidettyjen 
1920- ja 1960-lukujen rinnalle. 

 

Dom Pérignon Brut 2006 -samppanjan hinta Alkossa on 156,00 € / 0,75 l (tuotenumero 589407). 

Lisätiedot: 
Lisätietoa Dom Pérignon Brut 2006 -samppanjasta antaa Brand Manager Tarja Runsten, Moët Hennessy 
Suomi, 040 7726 532 tai tarja.runsten@moet-hennessy.com  

 

mailto:tarja.runsten@moet-hennessy.com


www.domperignon.com 

Instagram: http://www.instagram.com/domperignonofficial 
Facebook: www.facebook.com/domperignon 
 
Painokelpoiset kuvat ja haastattelupyynnöt:  
Elina Lehmusto, Miltton, 040 5696 043 tai elina.lehmusto@miltton.fi 

Moët Hennessy on osa LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) -konsernia, johon kuuluu yli 60 luksustuotemerkkiä. Konsernin kaikki 

tuotteet edustavat parhainta laatua. Vanhojen perinteiden kautta on tullut vahva kokemus sekä ammattitaito ja tieto parhaista 

valmistusmenetelmistä. Moët Hennessy uskoo vahvasti innovatiivisuuteen sekä rohkeuteen, tuotteidensa pysyessä ajan hengessä 

säilyttäen silti vanhat perinteet. Lisätietoja saat osoitteesta www.lvmh.com.  
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