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Exklusiv vinresa till Loire tillsammans med 
NW Production och Winefinder!

Det är med stor ära NW Production och Winefinder får bjuda in Er till en fantastisk resa till Loire!

Följ med oss på en resa helt skräddarsydd för vårt sällskap till Loire dalen, ”Le jardin de France” Frankrikes trädgård. Från det vackra Saumur längs

med floden där Chenin Blanc och Cabernet Franc trivs som bäst ända fram till det världsberömda områdena för druvan Sauvignon Blanc, nämligen Sancerre och 
Pouilly Fumé.

Under våra dagar i Loire besöker vi;

Chateau de Valmer, mitt i Vouvray-appellationen där det produceras några av de bästa Chenin blanc-vinerna i Loire. Chateau Valmer är också väldigt känt för 
sin fantastiska och välrenommerade trädgård med vackra inslag från renässansen. 

Domaine Perrault-Jadaut. Vinodlaren Tanguy anses vara en av de bästa vinmakarna av ”Pet-Nat” viner i trakten.  ’Pet Nat’ är en av de senaste årens största 

”snackisar” inom vinvärlden. Pétillant Naturel eller Pet Nat, som det ofta förkortas, står helt enkelt för naturligt mousserande vin. Fransmännen kallar det ett Vin

de Soif – vin att släcka törsten med. Men vad är Pet Nat egentligen? ”Pet-Nat” använder La Méthode Ancestrale’ som användes innan Méthode Traditionnelle

uppstod.   I korthet kan det beskrivas som ett vin som får jäsa i flaskan utan att man separerar fällningen från vinet. Att vinet buteljeras innan det jäst ut sin första 

jäsning gör att koldioxid produceras av de naturliga sockerarter som finns i druvorna och skapar bubblorna i flaskan. 

Domaine de la Rouletière blir vår sista etapp första dagen och Jean-Marc Gilet välkomnar hos för ett besök i sin vinkällare. En tusen meter lång källare grävd 

för hand på två nivåer. Jean-Marc bjuder på en provning där vi kommer att provsmaka Chenin Blanc i ett väldigt brett sortiment av viner, Brut, Tendre, Sec, Demi-

Sec et moelleux.



Exklusiv vinresa till Loire tillsammans med 
NW Production och Winefinder!

Langlois Chateau beläget i Saumur är världskänt för sina Crémants de Loire som anses vara de bästa mousserande vinerna efter Champagne.  Här är vi tillbaka i 

skolbänken i den gamla kommunala skolan på vinhusets gård och får lära oss mer av  Loiredalen. 

Domaine des Roches Neuves i Saumur-Champigny appellationen. Här träffar vi Jeanne, dotter till Thierry Germain.  Thierry har lyft Domaines Roches Neuves till 

den allra högsta nivån av viner från Loire. De har kallats för ”nästa generations Clos Rougeard” och tillhör den absoluta toppen i Saumur – både med sina vita och röda 

viner. Le Chais är beläget i Varrains och Thierry odlar de 29 hektaren helt biodynamiskt.

Domaine Olga Raffault beläget  i appellationen Chinon och  vars viner Les Picasses, Les Peuilles eller Les Barnabés är hyllade av vinälskare och vinprofessionella 

världen över. Ett måste om man är i Loire. Sylvie de La Vigerie från familjen Raffault välkomnar oss för ett besök av gården och en fantastisk vinprovning.  

Domaine Henri Bourgeois - på väg till Sancerre, stannar vi i Chavignol. Förra året blev vingården vald som en av de bästa vingårdarna i världen. Mme Bourgeois 

tar emot oss för ett besök och provning. Vi kommer att provsmaka Sancerre och Pouilly-Fumé viner.

Domaine Bernard Fleuriet. Egendomen drivs idag av de två bröderna Mathieu och Benoit och omfattar 20 hektar i Sancerre och 3 hektar i Menetou-Salon. De odlar 

sauvignon blanc och pinot noir och är kända för att göra mycket uttrycksfulla och långlivade viner. Sedan år 2016 är egendomen ekologiskt certifierad. Det är pappan 

Bernard som tar hand om oss och det är med honom vi upptäcker gården och provsmakar vinerna.



Exklusiv vinresa till Loire tillsammans med 
NW Production och Winefinder!

Under resan hinner vi dessutom besöka två historiska kungliga slott. Det ena är Chateau de Chenonceau. Slottet omges av en vacker park, och byggdes 1515-21 på en 

holme i floden Cher, över vars ena arm en brobyggnad med gallerier i två våningar leder. Stilen är tidig renässans, med vissa kvarlevande gotiska drag. Katarina av 

Medici, som var Frankrikes regent de facto, offrade en förmögenhet på att utvidga slottet, bl.a. år 1577, med gallerierna ovanpå bron över Cher och med flera trädgårdar. 

Slottet bildade ram för överdådiga fester: 1560 firades Katarinas son Frans II av Frankrike tronbestigning med Frankrikes första fyrverkeri.  Vi får tid att besöka slottet 

och promenera i parken.

Sista dagen, på väg tillbaka till Paris, stannar vi i Fontainebleau för ett besök på Chateau de Fontainebleau. 

Utöver våra fantastiska provningar kan ni vänta er utsökta måltider i otroligt vackra miljöer hos bl a Chateau de Pray*, Le Gambetta*, l’Auberge des Templiers

och La Tour mitt i hjärtat av Sancerre. De två första nätterna bor vi på Les Hautes Roches i närheten av Tours och sista natten bor vi mitt  i Sancerre på Hotel Le 

Panoramic. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/1577
https://sv.wikipedia.org/wiki/1560
https://sv.wikipedia.org/wiki/Frans_II_av_Frankrike
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fyrverkeri


Vi tar hand om er på resan

Vår ciceron - Frédéric Hervier - Fransk konnässör och 
vinodlarättling - duktig vinkännare, född i Loiredalen 
och uppvuxen i en fransk vinodlar-familj.

Han har organiserat vin- och champagne-provningar 
sedan 2007 både i Danmark och Sverige och leder 
numera Winefinders vinprovningar i södra och västra 
Sverige. De senaste 10 åren har Frédéric även varit 
ciceron under ett antal vinresor i bland annat i Italien, 
Spanien, Portugal och  flera regioner i Frankrike. 

Teresa Werdinius – projektledare

NW Production är sedan 2003 en konferens- och 
eventbyrå som verkar både i Sverige och utomlands.

I alla uppdrag arbetar de efter sina 
värdeord; passion, kreativitetoch professionalism. 
En projektledare från NW Production är med på 
resan och ansvarar för all logistik. Teamet har 
kvalitetssäkrat samtliga hotell, restauranger, 
vingårdsbesök,  transfers och aktiviteter.



Välkommen till Loire!
Loire är Frankrikes längsta flod och har historiskt alltid varit en handelsväg. 
Redan romarna odlade vin på sluttningarna längs floden med samma namn 
och under medeltiden hölls traditionen uppe av munkar. Loire har en del 
likheter med Bourgogne som är det närmaste vindistriktet geografiskt och det 
finns också en koppling mellan Bourgogne och Loire i en del namn, som till 
exempel när det gäller den lokala druvsorten chenin blanc som också kallas 
pineau de la Loire (som ”pinot” i Bourgogne). Liksom för druvan muscadet
som också går under namnet “melon de bourgogne”.
Val de Loire är Frankrikes mest utsträckta vinregion och det är därför inte så 
konstigt att vinstilarna varierar stort - men det finns en frisk, sval och lite 
slank karaktär hos vinerna som går genom hela regionen. Jordmånen 
varierar kraftigt. I övre östra delarna av Loire vid Sancerre och Pouilly-
Fumé dominerar kalk- och kiselhaltiga jordar medan en stor del av mellersta 
Loire med Touraine, Anjou och ute vid Pays Nantais vid kusten har 
odlingarna belägna på grus- och sandjord. Men kalkjorden går igenom även 
i distriktets mellersta delar.
Floden ger den där lilla extra värmen som gör att vinerna kan mogna i det 
tämligen nordliga och kalla klimatet - ett klimat som ändrar sig ju längre 
uppåt floden man kommer. Närmast Atlanten är det maritimt med 
havsbrisar. Längre in runt Touraine och Anjou är det semi-kontinentalt med 
visst inflytande från Atlanten och längst i öst vid Pouilly och Sancerre är det 
mer kontinentalt med varma somrar och kalla vintrar.



Liksom grannen Pouilly Fumé är Loire-distriktet Sancerre AOP nästan 
enbart känt för en typ av vin gjort på en enda druva. Sancerre är nämligen 
urtypen för lätt torr, aromatisk och frisk sauvignon blanc med inslag av 
krusbär, paprika och citrus - en vinstil som kopierats (och nästan 
karikerats) av otaliga producenter och hela regioner i Nya Världen (t ex i 
Nya Zeeland).
Området ligger en 35 mil från Atlantkusten och täcker omkring 2800 
hektar och har sitt centrum runt staden Sancerre som ligger pittoreskt 
uppe på en höjd med utsikt över vingårdarna. De flesta odlingarna ligger 
på mellan 200-400 meters höjd och Sancerre har ett typiskt kontinentalt 
klimat med kalla vintrar och varma somrar som passar för slanka och 
friska viner. Viner som passar perfekt till de lokala och berömda 
getostarna.
Sancerre som vi känner det idag är ett ganska nytt vinområde som fick sin 
ursprungsbeteckning Sancerre AOC/AOP 1936. Denna utvidgades sedan 
på 50-talet till att även gälla röda viner. Innan dess var området mest känt 
för just röda viner på gamay och pinot noir och de vita vinerna gjordes 
mestadels på chasselas och alltså inte sauvignon blanc.
Det var först efter att vinlusen ödelagt vingårdarna mot slutet av 1800-
talet som sauvignon blanc blev populär för den funkade bra tillsammans 
med amerikansk rotstockar (att ympa vinrarankorna på resistenta 
amerikanska vinstockar visade sig vara den bästa preventionen mot 
vinlusen). 

Idag i Sancerre växer mest sauvignon blanc på de kalkstensrika kullarna 
men här finns också en del pinot noir (men odlingarna utgör mindre än 20 
procent) som ger lätta fräscha röda viner med frisk syra och en del fräsch 
rosé.

De vita vinerna är sällan eller aldrig fatlagrade (åtminstone inte på ny ek) 
utan uttrycker istället sauvignon blanc-druvan i sin renaste form. I dag 
har emellertid en ny generation börjat experimentera och utmana vad de 
tycker är en likriktning av stilen på Sancerre. Vinproducenter som 
Sebastién Riffault har till exempel börjat göra ekologisk och Sancerre med 
skalkontakt (så kallat “orangea viner”) och en del botrytiserad frukt 
(druvor som angripits av mögelsvampen botrytis cinerea - som man 
normalt gör söta viner på). En stil som han menar är mer sann mot hur 
vinerna smakade innan den tekniska revolutionen med konstgödsel och 
konstgjorda jästsorter.
Hur skiljer sig då Sancerres sauvignon blanc från vinerna från grannen 
Pouilly Fumé som i princip görs på samma sätt? Möjligen är vinerna från 
Sancerre lite “fläskigare” med mer tropisk frukt än de mer flintiga och 
ståliga vinerna från Pouilly Fumé. Men det kan förstås skilja sig från 
producent till producent och från vingårdsläge till vingårdsläge.



Praktisk information
Pris per person:  30490 kronor inkl. moms

I priset ingår:

Flyg t/r Köpenhamn el Stockholm till  Paris 

Boende 2 nätter på Les Hautes Roches  i  Rochecorbon och 1 natt på Le 
Panoramic i Sancerre

Winefinders ciceron Frédéric Hervier och  projektledare från NW 
Production är med under resans gång

Samtliga luncher och middagar ingår 

Privata besök och samt provningar på samtliga vinhus

Alla transporter i bekväm turistbuss under hela vistelse

Platsen går att hålla kostnadsfritt fram till den 18/5 2021.  Därefter gör 
NW Production en avstämning över rådande läge och följer självklart UD 
och Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller  Covid-19.

Ej inkluderat i priset:

Enkelrumstillägg

Dricks för guide och chaufför 

Personliga utgifter på hotell, besök och övrig tid 



KONTAKTA OSS GÄRNA
teresa@nwproduction.se

www.nwproduction.se

040-301734


