Exklusivt…
”Ferraton Cornas Lieu-dit Les Eygats 2011 – 93 poäng (Art.nr 7063601, 499 kr) Historien startar
1946 när Jean Örens Ferraton grundar företaget genom att köpa vingårdar i Saint Joseph, vilket under
60-talet utökades med förvärv i Hermitage och Crozes Hermitage. 1998 konverterade man vingårdarna
enligt biodynamiska principer för att uppenbara potentialen i terroiren och samma år så börjar den
välkända Michel Chapotier arbeta med producenten, vilket 2006 leder till att han slutligen köper hela
företaget, som dock fortfarande drivs separat från M. Chapotier Sommeliervärldsmästaren, tillika Livets
Goda medarbetaren, Andreas Larsson summerade det hela med ”Det här är ett riktigt bra vin, 93 poäng”
300 flaskor importerades exklusivt till Sverige av detta vin och ni läsare har förut på dessa. Läs mer om
vinet och den fullständiga recensionen här >> Beställ vinet direkt på Systembolaget här >>
Exklusiv trälåda med topproducenten Piero Busso – 3 x 94 poäng (Art.nr 72989, 1497 kr, 3×75 cl) I
samarbete med upcoming topp-producenten Piero Busso i Piemonte och den svenska importören BraVin,
har vi specialkomponerat en mycket trevlig låda beståendes av tre toppviner från domänen. Vinerna i
lådan: Barbaresco Albesani 2012, 94p Barbaresco San Stunet 2012 94p Barbaresco San Stunet 2006,
94p (Pierguidos första årgång. Ej tillgänglig till försäljning i Sverige förutom i denna låda) 60 lådor
importerades exklusivt till Sverige och er läsare av Livets Goda / Whisky & Bourbon Läs mer om
vinerna, producenten och de fullständiga recensionerna här >> Beställ lådan direkt här på
Systembolaget >> Exklusivt för Livets Goda samt Whisky & Bourbons läsare – Plantation Single
Cask – 2 x 94 poäng Den sista november lanserade Plantation Rum två nya, limiterade buteljer i sin
Single Cask Serie – Plantation 8 Years Old, Red Pineau finish (94 poäng) samt Plantation Belize XO,
Grapia finish (94 poäng), vilka båda två dedikeras till er läsare av Livets Goda samt Whisky & Bourbon,
som får förtur till dessa delikata rariteter. Det är två stycken olika typer av högkvalitativ rom med
bibehållen husstil, som är riktigt goda och väldigt roliga att prova bredvid varandra. Det är svårt att säga
att den ena är bättre än den andra, då vi på olika sätt njuter lika mycket av de båda. Det finns med andra
ord ett habegär att inneha båda buteljerna. Läs mer om de två rommerna, producenten och de
fullständiga recensionerna här>> Beställ rommen/rommerna direkt på Systembolaget här >>
Extra flaskor av Jura – One for the Road, hyllningen till Juras manager Willie Cochrane – 94-94
poäng I slutet på oktober lanserades 140 flaskor One for The Road via Systembolagets Webblansering,
vilka sålde slut på mindre än 15 minuter. Tack vare den stora efterfrågan så har den svenska importören
Arcus lyckats hitta 180 extra buteljer som nu finns tillgängliga via Privatimport på Systembolaget. I
sedvanlig ordning, med alla flaskor från Jura, så är One For the Road är en mycket god whiskyupplevelse
som lämnar oss med de bästa av avtryck, precis som Willie själv. Respekt! 94-95 poäng Läs mer om
historien bakom whiskyn, recensionen och hur du gör för att beställa din flaska här >> Gå
direkt till Systembolagets sida för Privatimport här >> ”

