Nyhedsbrev December 2022

Champagne
Få en festlig december med 10 % rabat
Bestil en kasse med 6 flasker pr. e-mail til vinopolix@gmail.com senest
den 13. december eller pr. telefon 42 40 75 86.
Alle champagnerne er produceret af vinbønder i landsbyen Avize, der er en af de få
landsbyer, hvor champagnen klassificeres som Grand Cru. Når den betegnes som "blanc
de blanc" betyder det, at den er hvid og produceret med en hvidvinsdrue: chardonnay.
Champagne Sanger: Champagne Terroir Natal, Blanc De Blanc, Grand cru
Denne Blanc de Blancs Grand Cru er repræsentativ for kalkstensgrundfjeldet og
demonstrerer denne hvide druesorts mangfoldighed af smagsregistre.
Champagne Waris-Larmandier: Champagne Particules Crayeueses Grand Cru Blanc De
Blanc
Også en luxuschampagne, hvor vinbonden også har besiddelser i nogle af
nabolandsbyerne, hvor der også laves Grand Cru champagne.
Champagne Chardonnet et Fils: Champagne Blanc De Blanc Brut Grand Cru
Cuvee skabt udelukkende af Chardonnay Grand Cru, produceret i Côte des Blancs, deraf
navnet. Lagret på flaske i 3 til 4 år for en perfekt finish. Doseringen på 7 g/L fremkalder
mineralitetsnoterne af det lokale kridt. Det er en subtil elegant champagne med aroma af
frugt og hvide blomster. Den kan serveres som en aperitif eller vil være en ideel partner til
havbrasen eller rejetatar.
Champagne Chardonnet et Fils: Champagne Prestige Brut Grand Cru
Blanc de Blancs Grand Cru Cuvee skabt på gamle vinstokke (60 år). Chardonnay-druer
udelukkende dyrket i AVIZE-området. Efter vinificering modnes vinen på egetræsfade i et
år, før den aftappes.

Rhone
Fra det nordlige Rhone har jeg fundet en dygtig vinbonde
(Julien Pilon), som har et bredt repertoire af områdets vine:
Côte-Rôti, Cornas, Condrieu, Saint Joseph (hvid og rød),
Crozes-Hermitage (hvid og rød) samt Hermitage (hvid). Du
finder vinene her: https://vinopol.dk/Bestilling.php#V78 og
bemærk, at de blå stjerner er link til yderligere beskrivelser.

Kort
På hjemmesiden https://vinopol.dk/Map.php er der link til et Frankrigskort, hvor du kan
se alle mine leverandører og derfra med link videre til leverandørernes hjemmesider ofte
med oplysninger om deres vine. Det gælder også ovennævnte Julien Pilon.

Vinabonnement
Fra december 2022 tilbyder jeg et vinabonnement, som vil give dig mulighed for at smage
en lang række forskellige vine.. Du kan ca. hveranden måned få tilsendt 6 flasker vin
•

Hvor vinene bliver nævnt i nyhedsbrevet

•

og kan afbestilles uden videre de næste 14 dage.

•

Herefter sendes en faktura til din mailadresse.

•

Du betaler ikke for fragt og

•

får 5 % rabat på prisen der gælder ved køb af en hel pakke (eller 13,6 % ved køb af
en enkelt flaske)

•

Forventet gennemsnitspris pr. flaske: ca 200 kr.

De første 6 flasker bliver
•

Macon Chaintre Blanc 2018

•

Pommard Combotte 2014

•

Juliénas Les CapitansRouge 2018

•

Champagne Particules Crayeueses Grand Cru Blanc De Blanc

•

Le Marquis de Calon Segur , 2015, rouge

•

Château La Tour Carnet, 2015, rouge

Abonnementsprisen bliver for disse vine kr. 1.203,65
Du tilmelder dig pr. e-mail til vinopolix@gmail.com senest den 13. december eller
pr. telefon 42 40 75 86, hvis du vil have denne første sending i december.

Omdømme
Wine-Searcher Award
Hos wine-searcher.com er jeg blevet vurderet til to sølvmedaljer for udvalg og priser på
hhv. de gode Bordeauxvine og Bourgogner.1 Linket er her:
https://www.wine-searcher.com/merchant/144483-vinimport-v-ib-michelsen

Anbefaling
Jancis Robinson
Den kendte engelske vinanmelder
Jancis Robinson har lavet en kort
liste med "useful wine retailers ",
hvor kun 8 danske firmaer er
nævnt. Her i blandt Philipson
Wine, Theis Vine og Vinopol til
allersidst! Fordi de nævnes i
alfabetisk rækkefølge :-). Se listen her: https://www.jancisrobinson.com/learn/where-tobuy/denmark/merchants
Med venlig hilsen
Ib Michelsen
1 Wine-Searcher's Retailer Awards aim to recognize truly excellent price lists. To have been
awarded, your price list must have demonstrated:
•

A wide range of high-quality wines or spirits based on critic scores.

•

Significant depth and breadth across regions.

•

Consistency throughout the year.

