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Våra vingårdar, ärvda från våra förfäder, ligger i de finaste terroir 
lägena i Sancerre. Alla våra viner vinifieras och lagras i 
underjordiska källare vid en idealisk temperatur. Vi tar stor omsorg 
vid varje steg i vinframställningen, från odling av vinstocken till 
tappning av vinet, för att ge dig en enastående drickupplevelse.

— Eric och Jean-Philippe Neveu

DRUVOR
Sauvignon Blanc.

TILLVERKNING/ODLING
Efter skonsam pressning med 
pneumatisk press förs druvmusten 
genom gravitation till 
temperaturkontrollerade ståltankar för 
jäsning och mognad. Efter 3 månader 
dras vinet om till nya ståltankar, så 
kallad racking och får sedan mogna i 8–
12 månader.

Vingården Embouffants ägs av familjen 
Neveu och det är en brant sluttning, 
40–50 %, med sydlig exponering. 
Vingården är på totalt 18 hektar, 
planterad med 7000 vinstockar per 
hektar. Neveu odlar med 
miljömedvetna och hållbara metoder 
och man håller en minutiös koll på 
rankorna under odlingssäsongen för att 
maximera kvaliteten på druvorna som 
skördas.

KARAKTÄR
Doften levererar ett druvtypiskt, 
aromatiskt intryck av mogen frukt 
med toner av gröna äpplen, rabarber 
och vita blommor. Smaken är mycket 
elegant med härlig balans av frisk syra, 
mineralitet och frukt.

Med reservation för ändringar
gastrodev.se

PASSAR TILL
Utmärkt till fisk och skaldjur, gärna 
eleganta fiskrätter som t.ex. Röding 
eller annan laxfisk med örtsås. 
Klassiskt val till getost, gärna den 
lokala Crottin de Chavignol.

OM PRODUCENTEN
Dokument visar att en Jean Neveu 
bodde i Verdigny på 1200-talet och 
familjen ägde och brukade odlingsmark 
redan 1641. 

Roger Neveu började tappa och sälja sitt 
eget vin på 70-talet. I dag är det sönerna 
Éric och Jean-Philippe som är ägare. 
Deras söner har börjat hjälpa till, för att 
en dag kunna föra traditionen vidare 
med familjens historiska vingårdar.
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