Pol Roger Cuvée Sir Winston Churchill
Producent: Champagne Pol Roger
Ursprung: Frankrike, Champagne
Druvor: Pinot Noir, Chardonnay
Alkoholhalt: 12,5 %
Karaktär: Komplex, något utvecklad doft med inslag av rostat

bröd, gula äpplen, nougat, valnötter och apelsin. Torr,
mycket frisk, komplex, elegant, något utvecklad smak med
inslag av gula äpplen, mineral, nötter och rostat bröd.

Passar till: En champagne som nästan är en måltid i sig, men

som också gillar fin vit fisk i vinsås, grillade skaldjur och
milda rätter av ljust kött.

Lagring & vinifiering: Denna cuvée är hemlig, ett recept som

stannar inom familjen Pol Roger och de Billy. De bästa
druvorna från Grand Cru vingårdar. Vinstockarna är också så
gamla att de härstammar från Sir Winstons tid. Denna cuvée
görs endast de bästa åren.
Om producenten: 1849 sålde den 18 årige Pol Roger sitt första vin
till en handlare i sin hemby Aÿ. Detta var startskottet för en av
världens mest kända Champagnehus. 1851 flyttade firman till
Epernay och 1855 påbörjade Pol produktionen av Brut Champagne.
När Pol dog 1899 var hans två söner Maurice och Georges redo att
ta över verksamheten. Företaget hade redan då blivit erkänt. Pol
Roger är fortfarande familjeägt och äger idag 85 hektar vingårdar
runt Epernay och dessa täcker 45 % av behovet. Resterande 55 %
tas från Pinot-byar för att ge ryggrad åt vinerna. Produktionen är
cirka 1,4 miljoner flaskor per år.
Hållbarhet: Hos Pol Roger arbetar man aktivt för att minimera sin
miljöpåverkan i varje led i produktionskedjan. I vinodlingarna så
har man bland annat placerat ut kapslar med feromoner som stör
skadeinsekternas parningsprocess. På så vis kan man undvika
användandet av kemiska bekämpningsmedel. I det nybyggda
vineriet har man med ny teknik halverat vattenförbrukningen, och
ovanpå den nya lagerbyggnaden installeras solpaneler. Ytterligare
ett exempel är att de sedan 2010 använder en 10% lättare flaska
som är billigare att både tillverka och frakta
Visste du att? Winston Churchill ansåg att Pol Roger’s

egendom i champagne var ”The most drinkable address in
the world” och han myntade bl.a. uttrycket ”Champagne
skall vara torr, kall och gratis”.
Utmärkelser: 100/100 Wine Enthusiast 2018.Richard Juhlin

97/100 ”… en av de mest konsistenta och oumbärliga
prestigechampagnerna alla kategorier.”
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