Upptäck den efterlängtade nya årgången
2002 av Cuvée Sir Winston Churchill
Nu presenterar champagnehuset Pol Roger den efterlängtade årgången 2002 av
prestigecuvéen Sir Winston Churchill. Champagnehuset Pol Roger skapade sin
prestigecuvée till Sir Winston Churchills ära väl medvetet om de kvaliteter som
han letade efter i champagne – en kraftfull, fyllig karaktär med en relativ mognad
kombinerad med mycket stor elegans. Cuvée Sir Winston Churchill produceras
i mycket små volymer och dess exakta druvsammansättning är en väl bevarad
familjehemlighet.
I 160 år har familjen Pol Roger producerat champagne och huset har blivit
internationellt känt för den renhet dess champagner uppvisar. Valet av druvor
i processen för att göra prestigecuvéen Sir Winston Churchill, som produceras
bara de år som ger de bästa druvorna, är minutiös och följs noggrant av en
medlem i familjen Pol Roger.

En hyllning till Sir Winston Churchill
Storbritanniens legendariske premiärminister var en stor anhängare av Pol Rogers champagne.
Redan 1908 köpte Winston Churchill sin första flaska Pol Roger och hans kärlek till drycken
ökade än mer efter ett lyckosamt möte vid en lunch hos den brittiske ambassadören i Frankrike
några månader efter Paris befrielse.
Vid lunchen serverades årgångschampagnen 1928 Pol Roger och bland gästerna fanns den
vackra Odette Pol Roger. Churchill och Odette kom mycket bra överens och en vänskap som
varade fram till Churchills död 1965 skapades. Hennes gatuadress i Épernay, 45 rue de
Champagne, var enligt Winston Churchill ”The world´s most drinkable address”.
Drygt tio år efter Churchills död – 1976 – lanserade Pol Roger sin prestigechampagne under
namnet Cuvée Sir Winston Churchill. Denna cuvée är gjord i en stil som liknar årgång 1947,
som var Chwurchills absoluta favorit, med druvor från samma vingårdar, samma druvblandning och framställd på i stort sett samma vis som 1947.
För att respektera traditionen och vänskapsbanden med familjen Churchill presenterar alltid
huset Pol Roger varje ny årgång av sin prestigecuvée för medlemmar ur familjen Churchill först.

Årgången 2002
Odlingsåret 2002 var optimalt som ett generellt varmt år och med en anmärkningsvärt mild vinter, genomsnittlig
nederbörd och minimalt med klimatproblem. Trots en riktigt varm sommar var problemen med torka små.
Regnväder i slutet av augusti och i början av september följdes av vackert, torrt väder precis när skörden skulle inledas.
Det fina torra vädret varade under hela skörden som inleddes den 12 september för de mest mogna odlingarna och
slutade med att de sista klasarna plockades den 25 september. Denna optimala odlingssäsong gör att årgången 2002 är
mycket efterlängtad och kännetecknas av en exceptionell mognad.

Provsmakning
Cuvée Sir Winston Churchill är framställt enbart på druvor från Grand Cru-byar för druvorna pinot noir och chardonnay
och dessutom från vingårdar som redan odlades under Churchills levnad. Vinet släpps på marknaden senare än
Pol Rogers övriga årgångschampagner för att hedra Churchills förkärlek för mogna viner.
Cuvée Sir Winston Churchill 2002 har legat i elva år i Pol Rogers mörka, djupa, svala och fuktiga källare i Épernay innan
den nu presenteras. Champagnen är gyllene gul med intensiva reflektioner med en livlig ström av väldefinierade bubblor.
Vid ett första intryck ger doften aromer av färskpressad lime och från jäsningen. När vinet utvecklas av kontakten med
syret i luften framträder dofter av lätt rostad brioche parat med russin och kanderad frukt. De lockande aromerna i
doften förstärks i munnen med en kraftfull, rik struktur som ändå är balanserad och intensivt smakrika toner av honung
och citrus samt en uppfriskande syra. Avslutningen visar en anmärkningsvärd längd, typisk för vinerna från 2002, såväl
rika som kraftfulla.

Finns på Systembolaget
Cuvée Sir Winston Churchill 2002 kommer att finnas på Systembolaget från den 1 december med artikelnummer 7548
till ett pris av 1 285 kronor för en helflaska och 2 579 kronor för en Magnumbutelj (i beställningssortimentet).

För mer information, kontakta:
Malin Keyser, Ward Wines, mob: 070-767 97 49, mail: malin.keyser@wardwines.se

