TOTAL VÄRLDSKLASS FRÅN CHILE
Granito Semillon är ett världsklassvin med stor integritet som tydligt speglar sin jordmån
av granit, sten och sand – därav namnet. Detta vin är krävande men om du ger
vinet fokus och närvaro så blir du rikt belönad med en underbar resa i doft och smak.
Det händer spännande saker i vinlandet Chile där fler och fler producenter vågar göra mer personliga viner för
entusiaster. Granito Semillon kommer från den egna vingården Batuco där även Chardonnay och Sauvignon Blanc
odlas. Druvorna skördas för hand i små boxar, skörden har skett under de sista dagarna i mars. I vingården
bedrivs ”dry farming”, där vingården endast får tillgång till det vatten som kommer med regn. Druvorna pressas i
hela klasar och jäser på franska ekfat i 14 dagar. Därefter lagras det på ekfat, en kombination av äldre foudres
och nya barriquer. Granito Semillon bjuder på en fantastisk syra, toner av gröna äpplen, grillad citron, lätt rostade
hasselnötter och snygg mineralitet. Granito är inte vinet som omedelbart bjuder in men med lite luft och tid
kommer du att få uppleva en lång resa i doft och smak som är ett direkt avtryck av jorden.
1887 bestämde sig Emile Bouchon för att gå ombord på ett skepp som skulle ta honom till Chile. Bakom sig
lämnade han Saint-Émilion och den trygga familjens vinodlingar för att ge sig ut på ett äventyr som skulle lägga
grunden för flera kommande generationer. När Emile kom till Chile fick snabbt ett jobb som assisterande
vinmakare och karriären fortsatte med arbete hos andra i några år innan han etablerade ett eget vineri i
Colchagua. Det är nu fjärde generationen vinmakare som passionerat odlar och producerar vin, både på
klassiska franska druvsorter men också på inhemska sorter som Pais. Det var för en generations sedan som
familjen valde att etablerade sig i Maule Valley.
Granito Semillon är det första vinet från Bouchon som lanseras på Systembolaget. Utöver det har vi tre röda
viner tillgängliga för restaurang och privatimport: Pais Salvaje, Block Series Malbec och Granito Red.
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