Sylvaner Bio’S
Fruktig och snudd på vibrerande läcker Sylvaner från Louis Sipp med vinodlingar kring
Ribeauvillé, Alsace.

TYP:

Vitt vin

PRODUCENT:

Louis Sipp

LAND:

Frankrike

URSPRUNG:

Alsace

ÅRGÅNG:

2019

ALKOHOLHALT:

13,5 %

STORLEK:

750 ml

ARTIKELNR:

56885

DRUVA:

Sylvaner (100%)

PASSAR TILL:

Aperitif, Charkuterier,
Grönsaker, Skaldjur

MÄRKNING:

Eko

ANTAL PER KOLLI:

SOCKERHALT:

149 kr

Karaktär

Om producenten

Ljusgul färg med gröna stänk. Torrt och fruktigt med bra balans.

Tänk Ribeauvillé, denna vackra miniatyrstad i Alsace och det är svårt att
inte tänka Louis Sipp. Kort sagt dominerar producenten vinkullarna runt
staden. Företaget startades formellt efter Första världskriget av Louis Sipp,
men mer korrekt är att dennes hustru, Louise, redan under kriget köpte på
sig lite vingårdar medan maken var och stred vid den ryska fronten. Hon
såg också till att de första ekliggarna kom på plats. Redan 1920 fick det
unga företaget de första diplomen för god kvalitet.
Så småningom tog Louises son Auguste över och byggde upp
verksamheten till en av de mer välrenommerade i området. Samtidigt
skedde en omfattande expansion, byggd på kontraktsodlare. 1962 var det
dags för nästa generation, bröderna Louis och Pierre och den senares
hustru Simone, att ta över. De köper framförallt upp mark, särskilt sådan
som skulle komma att klassas som Grand Cru (Kirchberg de Ribeauvillé
och Osterberg).
När dagens generation, Simones och Pierres son Etienne, tog över 1996
satt han på både förstklassig mark och en väl fungerande
vinifieringsanläggning. Detta hindrade inte Etienne från att med iver
vidareutveckla verksamheten. Till hans förbättringar hör sänkt skördeuttag,
fullständig transparens i tillverkning, modernare maskiner i vinkällaren. Det
är också sedan Etienne tog över som gården ställt om till ekologiskt
jordbruk (Ecocert 2008).
Bortsett från att vi gillar Sipps viner, och rent av själva namnet, tilltalas vi
av att portföljen är så bred. Här hittar vi inte alltför dyra, ekologiska viner
och betydligt dyrare Grand Cru:er och självklart, det är ju Alsace vi är i, gör
Louis Sipp ett flertal fruktbrännviner och söta vendange tardive.

Passar till
Välkomponerade sallader och fat med kallskuret är en hit
tillsammans med detta vin. Vill man äta varmt så tänk quiche,
grillad fisk eller varför inte sniglar?

Vinifikation
Skördat från odlingar kring Ribeauvillé med start 12 september.
Jordmånen är merparten sandig vilket bidrar starkt till vinets
påtagliga och lätta fruktighet.
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