


- For at alle skal være klar over hvor vi befinner oss har jeg tatt med dette kartet

- Chablis regnes som en del av vinområdet Burgund. 

- Mens mesteparten av vinmarkene i Burgund går fra Lyon til Dijon, ligger Chablis som en satellitt for seg selv.



5.376 hektar vinmarker

464 vingårder

40 mill. flasker pr år

20% av volumet i BurgundC
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Litt om Chablis



Hva er spesielt med 
Chablis?

1. Kjølig klima/uvær


2. Jordsmonnet


3. 100% Chardonnay


4. Mye ståltanker/lite eik



Kjølig klima/uvær

- Klima: Kjølig innenlandsklima -  48. Breddegrad - fare for frostnetter spesielt om våren. 

- 2016 gikk 50% av druene gikk tapt. 2017 30% 



Kjølig klima/uvær

Også utsatt for haglskurer som gjør stor skade på druene. Et forsøk er igang med å pakke inn vinrankene.



Jordsmonnet

- Jordsmonnet i Chablis er helt spesielt. Det alle snakker om er kalken, fossiler og skjell. 

- For 150 mill år siden lå dette området under vann. Etter hvert som landmassene steg og havet trakk seg tilbake, ble det liggende igjen enorme mengder skjell og 
skalldyr som etterhvert fossilerte og ble til kalkstein - Kimmeridge-kalk som det heter.

- Man kan fremdeles finne fossiler og skjell mellom vinrankene.

- Det er dette jordsmonnet som gir Chablis-vinen det mineralske preget.



100% Chardonnay

- For å kunne sette Chablis på etiketten, må det være 100% Chardonney. 

- Chardonney dyrkes overalt hvor det lages vin, men smaker forskjellig fra område til område. 

- Hvis du søker på Chardonney på Vinmonopolet så får du treff på viner fra 17 forskjellige land - til og med fra China. 

- Hvis Cabernet Savingon er kongen av vindruer så må Chardonney være dronninga.

- Vinstokkene i Chablis er i snitt 40 til 50 år. Først når de passerer 20 år drar de full nytte av kalksteins jordsmonnet.



Mye ståltanker/lite eik

Vin på de lavere nivåer er kun lagret på ståltanker. 

Vin på de øverste nivåene får en tid på 5 - 6 års gamle 
eikefat som ikke lenger avgir smak. 

Dette for å beholde det finstemte mineralpreget

- Vin på de lavere nivåer er kun lagret på ståltanker. 

- På de øverste nivåene får vinen noe tid på 5 - 6 års gamle eikefat som ikke lenger avgir smak. 

- Dette for å beholde det finstemte mineralpreget



Totalt 40 mill. flasker årlig.

4 ulike nivåer

- Petit Chablis er det laveste nivået, og kommer fra områder utenfor den sentrale sonen.

- Chablis (ofte kalt «kommune-chablis») er selve basis-chablisen og kan komme fra hele området

- Chablis Premier Cru er det nest øverste nivået, og her finnes det omkring 40 forskjellige vinmarker.

- Chablis Grand Cru det er øverste nivået og teller  7 vinmarker. 

- Vi skal her konsentrere oss om toppen - den ene prosenten.  

- Selv om det er kun 1 prosent Grand Cru så snakker vi om 400.000 flasker årlig.



Bougros
Les Presses Vaudésir

Grenouilles
Valmur

Les Clos Blanchot

Grand Cru åsen - 7 vinmarker

Her har vi den berømte Grand Cru åsen med sine 7 vinmarker



- Hver vinmark er delt opp i parseller

- Sør-vest vendt skråning - Sol  det meste av dagen. 

- Å ha parseller innenfor Grand Cru område er kun en garanti for ektheten - ikke kvaliteten.  

- Å levere kvalitet er opp til den enkelte vinbonde.  



- Herfra kommer vinen jeg skal presentere. 

- De har slagordet Freshness, minerality and purity - et ganske tiltalende slagord

- Ellers kan jeg nevne at det ligger 150 bilder på hjemmesiden vår.




1930:   Maurice Fèvre - startet med: 7 hektar 

            (Williams far)

2019:   78 hektar - består av 90 parseller

            15,9 hektar 1.pr cru

            15,2 hektar på 6 av de 7 grand cru områdene

Dom William Fèvre

Familien Fevre har historie helt tilbake til 1750


For noen år siden solgte William firmaet og varemerket til Champagne Henriot, men familien Fevre beholdt vingårdene som leases ut til Henriot.

	 	 	 	 	 	 	



Didier Séguier 
Direktør og kjellermester

HAN BLE KÅRET TIL “WHITE WINEMAKER OF THE YEAR 2018”

Født i Champagne 

Jobbet: 
 Bordeaux 
 Champagne 
 Alsace 
 Rhone Valley 

Ansatt i William Fevre 1998

Grand Cru åsen  
er et bølgende  

amfiteater

- Han er en lavmælt og beskjeden person og har velfortjent fått en stor del av æren for å ha transformert William Fèvres chablisstil. 

- Fra en relativt hard eiket praksis til en av de mer elegante i klassen. 

- Ny eik overkjører fullstendig det finstemte mineralpreget, derfor bruker de eikefat som ikke lenger avgir noen smak, d.v.s. 4-6 års gamle eikefat. 

- William Févre er største produsent av Gran Cru viner, og jobber kun etter økologiske prinsipper.



- Kåret av IWC (International wine Challenge) til 

«White winermaker of the year 2018» - I London. 

- 14.000 viner ble bilnd-smakt

- Han var forøvrig i Oslo i april på winemakers dinner for å presentere 2017 årgangen av Chablis.

- Var det noen som var der?



- Manuell innhøstning - 13 kg bokser

- 150 - 200 plukkere gjør jobben på 5 - 6 dager



Druene sorteres nøye



Den beste vinen✔

- Her er det som ble presentert på smakingen hos William Fevre.   Fra Petit Chablis til Grand Cru. 

- Dette synes jeg var den beste smakingen. 

- Og det passer jo fint da det er denne vi skal smake på



• «En flott moden Chablis som smaker 
perfekt nå, men holder fint i mange år til»


• Alkohol:13 %

• Sukker: 2 gram pr. liter

• Syre: 4,5 gram pr. Liter

2015 : «Exceptional weather 
conditions delivering exceptional 
wine»

- Førsteklasses vær gir førsteklasses vin

- Dette sier William Fevre om 2015 årgangen.

- Vinen er tørr - med frisk syre og lite sukker. 

- Dette gir en glimrende matvin.



 Chablis Grand Cru Bougros 2015

Lys gulgrønn - lys grønngul

Sitrus, lime, grønne epler og mineraler

Frisk og fyldig, preg av modne frukter.  
Lang, frisk avslutning.

Skalldyr, hvit fisk - skinnstekt torsk, kveite,  
piggvar og andre flyndrefisker. Kremet 
hummersuppe

Farge:

Lukt:

Smak:

Passer til:

- Se, lukte, smake

- Hva betyr fargen? 

- Fargen på maskinhøstet vin blir mer gyllen.  

- 90% av all chablis er maskinhøstet.



