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WineStone  inbjuder till vertikalprovning av Moulin Touchais-viner  

                                            med temat ”Loiredalen”  

Torsdagen den 24 november 2016 kl. 18 

I slutet av augusti gjorde vi en ”rek”-resa till Loiredalen i mellersta Frankrike. 

Vi började i väster med Nantais, fortsatte österut med Anjou-Saumur och Torraine samt 

avslutade i Sancerre. 

Vårt huvudmål var Moulin Touchais i Anjou-Saumur med sin berömda källare där man 

förvarar två miljoner gamla flaskor med söta, vita viner från appelationen Coteaux du Layon 

gjorda på druvan Chenin Blanc. De är till salu men släpps först efter 10 år. Vinerna som ligger 

i lager korkas om vart 30:e år och man kan beställa ett vin från sitt eget födelseår. 

Vi provar 6 viner från Moulin Touchais och ett ungt extravin från samma appelation men av 

en annan producent. 

 

I Niederösterreich producerar m an främ st vita v iner av Grüner Veltliner  och R iesling,  men även M üller-T hurgau, Neuburger,  Feinburgunder (Chardonnay),  Weissburgunder, Welschriesling och Ruländer.  

Viner Moulin Touchais 
1. 2005   (250 kr) 

2. 2001   (239 kr) 

3. 1996   (299 kr) 

4. 1991   (299 kr)  

5. 1981   (250 kr) 

6. 1979   (389 kr) 

 

Extravin: Bonnezeaux 2015   (140 kr) 

 

Jimmy börjar med att berätta om Loiredalen med dess terroirer och druvor innan  han  

avslutar med den intressanta historien om Moulin Touchais.  

Efter provningen serveras en tallrik med franska ostar, skinka och paté. 

 

Lokal: Aplicator System AB, Metallv. 3, Mölnlycke. Grön Express avgår från Korsvägen och tar 

10 min. Avstigning vid Råda Portar, promenad till huset bredvid Shell.  

Det finns gott om P-platser om man vill åka bil. 

 

Antal platser: 40       Pris: 400 kr/person    Glas: Tag med  6 vinglas och 1 vattenglas 

 

Anmälan: Via E-post jimmy@winestone.se  med uppgivande av namn och tel. nr.  

Bekräftelse erhålles samma dag eller dagen efter. 

 

Välkomna önskar Inger & Jimmy samt Lis & Peder Jönsson! 


