
Nytt ekologiskt premiumvin från Alain Jaume – en blivande
klassiker?

Den 10 augusti lanseras Côtes du Rhône Grand Veneur Organic Réserve på Systembolaget; ett ekocertifierat klassiskt Rhônevin som passar
utmärkt till smakrika kötträtter, mustiga grytor, charkuterier och vällagrade ostar.

– Tiden är mogen för ett ekologiskt alternativ från det högt ansedda varumärket Alain Jaume, som dessutom är prisvärt och tillverkat helt utan
animaliska tillsatser. Det finns en efterfrågan på smakrika viner från den ekomedvetna konsumenten och vinmakarens tidigare lanseringar har
tagits emot mycket väl. Alain Jaume är välkänd för sina Châteauneuf du Pape-viner som tillsammans med ett flertal av producentens viner har
blivit toppklassade av vinkritikern Robert Parker, berättar Malin Lindberg, brand manager på Hermansson & Co.

Côtes du Rhône-vinets intensiva och komplexa aromer domineras av färska bär: skogshallon, björnbär och svarta vinbär samt färska örter.
Den fruktiga och kryddiga smaken är medelfyllig samt välstrukturerad med silkeslena tanniner. Långt elegant avslut med inslag av sötlakrits
och peppar.

Det familjeägda vinhuset Alain Jaume har varit vinodlare i Châteauneuf du Pape sedan 1826. Passionen för omsorgsfull tillverkning av viner
som reflekterar södra Rhônedalen med fokus på hög kvalitet, hållbarhet och miljö är företagets signum. Odlingen sker enligt reglerna för
biologisk odling och ekologisk certifiering erhölls från årgång 2012. Familjens egendom Domaine Grand Veneur är belägen vid Rhône söder
om Orange och omfattar sammanlagt 80 hektar fördelat på appelationerna Châteauneuf du Pape, Lirac, Côtes du Rhône, Vacqueyras och
Côtes du Rhône Villages.

Pris: 109 kr, 750 ml
Alkoholhalt: 14,5 %
Årgång: 2017
Producent: Alain  Jaume
Ursprung: AOP Côtes du Rhône
Art nr: 72034

Hermansson & Co grundades 1994 och är en ledande vin- och spritimportör på den svenska marknaden. Företaget lanserar tillsammans med
sina leverantörer attraktiva produkter genom innovativ marknadsföring och säljstrategi. Hermansson & Co skapar med nytänkande
varumärkesstrategi affärsframgångar tillsammans med sina partners både på Systembolaget och HoReCa-marknaden.

För mer information och varuprover vänligen kontakta:
EKPR & Kommunikation tel. 08-667 22 06 info@ekpr.com
Malin Lindberg, Hermansson & Co tel. 0727332230 malin@hermanssonco.se
Högupplösta bilder finns på: www.ekprbildbank.com
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