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Champagne Didier Michel
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Årgångs- och områdesbetecknad 

Grand Cru, 
blanc de blanc

N A M N : 

D R U V S O R T:

P R I S :

L A N D : S T O R L E K : A L K O H O L H A LT:

A R T. N R : P R O D U C E N T: 

Champagne Didier Michel Grand Cru

100 % chardonnay

331 kr

Frankrike 750 ml 12 %

7907 Champagne Didier Michel

CHAMPAGNE DIDIER MICHEL ÄR EN ÅRGÅNGS
BETECKNAD CHAMPAGNE från det välrenommerade året 
2008. Det är en blanc de blanc, vilket innebär att den endast består 
av chardonnay som ger extra krispighet och friskhet. Den kan njutas 
som aperitif, men passar även till fisk, fågel och skaldjursrätter. 
 Vinet är skapat av Maison Didier Michel, som odlat druvor i Champagne 
sedan 1800-talet. Under 1900-talet övergick de gradvis till att själva producera 
champagne. Familjens vingårdar är endast planterade med chardonnay. 
Skörden består till 70 procent av druvor från Premier Cru-läget i Cuis 
och 30 procent av druvor från Grand Cru-lägen i Chouilly och Cramant. 
 Champagne Didier Michel skiljer sig från andra champagner från Côte 
des Blancs genom odlingsområdenas kvalitet, som bevarats med stor 
omsorg sedan många generationer tillbaka.

Torr, nyanserad och mycket frisk smak med inslag av äpplen, 
nougat, rostat bröd, persika och citrus.

V I N E T S  K A R A K T Ä R
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Historien om Champagne Michel börjar på 1800-talet, 
närmare bestämt 1847. Vid den tidpunkten odlade min 
familj druvor avsedda för de stora champagnehusen. 
Det var ett oundvikligt öde för den tidens vinodlare att 
leverera råvaran till dem som hade medlen och tekniken 
för att producera ett vin där bornyren var helt under 
kontroll. Dessutom var champagne redan ett unikt vin 
som var förbehållet en elit.

 Därför kom det sig att min familj i början av 1900-talet 
beslöt sig att lära sig den speciella metod som krävdes 
för att tillverka vinet själva: champagnemetoden. Från 
denna första tid har jag kvar ett par flaskor, bland annat 
1912 och 1914.
 Efter första världskriget satte vinlusen käppar i hjulet 
för husets utveckling under några år. Tillverkningen 
fungerade inte normalt igen förrän 1922. Under den 
här perioden utvecklades tillverkningsmetoderna för 
flaskorna. Man gick från manuell blåsning till meka-
nisk (många glasblåsare hade dödats eller skadats av 
stridsgas under första världskriget). En annan viktig 
innovation var att systematisk använda utvald odlad 
jäst som gav en sund, aktiv och kraftig jäsning. På så 
sätt eliminerades risken för otillräcklig bornyr och fick 
dessutom en samlad fällning som underlättade remuage. 
Min farfar var medveten om försäljningens  betydelse och 

bestämde sig för att organisera företaget och utveckla 
verksamheten på de ledande marknaderna i Paris och 
Belgien. Han sparade den här periodens stora årgångs-
champagner: 1922, 1925 och 1930, och dessutom från 
alla sina nio barns födelseår.
 Hans sex söner gick i hans fotspår och fortsatte 
den vinodling och champagneproduktion som deras 
förfäder hade inlett, men konjunkturen mellan de båda 
världskrigen gjorde att både produktion och försäljning 
påverkades negativt.
 Under andra världskriget stod husets utveckling stilla. 
När freden kom drog min far och hans bröder nytta av 
den ekonomiska uppgången för att utveckla företaget 
både genom att förvärva mer odlingsmark och genom 
att hitta nya marknader. 

 Varje familj fick en del av farsarvet och valde varsin 
strategi för att utveckla verksamheten vidare. Det gällde 
också min far, Paul, som under hela sin karriär fortsatte 
investera i odlingsmark av hög kvalitet med grand cru 
eller premier cru-status. Alltid för odling av chardon-
nay, eftersom han ville framställa exceptionella viner.
 Champagne Didier Michel är, genom sin odling och 
sitt speciella ursprung, en champagne på chardonnay 
från ett område med grand cru eller premier cru-status. 
Det är följden av val som gjorts av generationer av kvali-
tetsmedvetna vinodlare. De har förstått att välja rätt väg 
vid rätt tillfälle. Chardonnay för framställning av Blanc 
de Blancs är fortfarande sinnebilden för champagne 
både i Frankrike och i resten av världen.

Historien om Maison Didier Michel
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Vinodlingen i Champagne sker med tre druvsorter på 
en yta av 34 500 hektar, huvudsakligen fördelad mellan 
tre departement, Aube, Aisne och Marne:

PINOT NOIR odlas på 38 procent av ytan, huvudsakli-
gen i området Montagne de Reims runt staden Reims

PINOT MEUNIER upptar 32 procent av ytan, kon-
centrerat till Vallée de la Marne, i dalgången längs 
floden Marne

CHARDONNAY odlas på de återstående 30 procenten, 
huvudsakligen i området Côte des Blancs, söder om 
staden Épernay.

De båda organisationerna INOA (Institut national 
de l’origine et de la qualité), som reglerar AOC-märk-
ningen, och Comité interprofessionnel des vins de 
Champagne, intresseorganisationen för vinodlarna 
och champagneproducenterna, arbetar på att göra 
produktionsteknikerna mer miljöanpassade samtidigt 
som kvaliteten hålls konstant hög.
 Vi på Maison Didier Michel stödjer helhjärtat mål-
sättningen med genomtänkt odling och att i största 
möjligaste mån begränsa användningen av tillsatser, 
så som gödningsmedel, jordtillsatsmedel och växt-
skyddsmedel. Med denna produktionsfilosofi kan vi 
i dag producera 60 000 flaskor PREMIER CRU DE 
CHARDONNAY (med potential för 120 000 flaskor) 
och 12 000 flaskor GRAND CRU DE CHARDONNAY.

Vårt premier cru-område för odling av chardonnay 
ligger nära Épernay, i centrum av berömda Côte des 
Blancs. Jordmånen har hög kalkhalt och är gynnsam för 
chardonnay. Enligt en brittisk vinguide ger den extremt 
kompakta kalkhaltiga jorden druvorna från Cuis unika 
egenskaper. Dessa egenskaper gör dem oumbärliga vid 
assemblage, då stilla viner blandas för att få fram cuvéer.
Jorden klarar ett tryck på nio bar, vilket kan jämföras 
med de tre bar som jorden i en närliggande by med 
grand cru-status klarar.
 Baserat på erfarenhet och analys av jordmånen har 
vi på Maison Didier Michel också utökat våra odlingar 
till angränsande grand cru-områden, huvudsakligen i 
kommunen Chouilly. Målet är att bemästra chardon-
naydruvans olika egenskaper för att få fram så perfekta 
blandningar som möjligt.
 Chardonnay är känd som en särskilt raffinerad druva 
som genom sin påtagliga friskhet är nödvändig om 
man vill skapa ett elegant och subtilt vin. Elegansen 
har sin grund även i druvans övriga egenskaper: det 
unga vinet har blom- och citrustoner, och under mog-
naden utvecklas smöriga noter med inslag av rostat 
bröd och brioche.

Vinodlingen i Champagne

Produktionsfilosofin
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FÖRSTA JÄSNINGEN
I jäsningslokalen sker den första jäsningen av musten, 
där socker omvandlas till alkohol. Under de följande 
månaderna görs 3–4 omdragningar för att avlägsna 
fällning av jäsningsrester (lie). Huset använder malolak-
tisk jäsning, som sätts igång efter alkoholjäsningen. 
Vid den malolaktiska jäsningen omvandlas äppelsyra 
till mjölksyra. Liksom alla jäsningar utvecklar denna 
vinets arom. Den varar mellan fyra och sex veckor, 
varefter vinerna dras om och klaras.

AVSMAKNING
Därefter följer en nödvändig del av champagneframställ-
ningen som innebär att varje tank avsmakas tillsammans 
med en oenolog. Utifrån avsmakningen görs en planering 
av de kommande assemblagerna av Chardonnay för den 
nya skörden. Man avgör hur mycket av tidigare årgångar 
som behövs för en väl avvägd balans som förmedlar 
Champagne Didier Michels speciella stil.

ANDRA JÄSNINGEN
 Nästa etapp i vinframställningen är buteljeringen  för 
prise de mousse, den långsamma process under andra 
jäsningen som ger champagnen dess bornyr. Därefter får 
tiden göra sitt verk. För att sätta igång andra jäsningen 
tillsätts liqueur de tirage, en lösning av socker, vin och 
jäst samt en tillsats som underlättar remuage, den 
vridning och vändning av champagnebuteljerna som 
görs för att få ner bottensatsen i flaskhalsen. 

Vinframställningen
Under den andra jäsningen, som pågår i sex till åtta 
veckor, förbrukar jästen sockret och frigör dels alkohol 
och kolsyra, dels estrar och högre alkoholer som också 
bidrar till vinets sensoriska egenskaper. Champagne-
buteljerna lagras i minst 15 månader – 12 månader är 
obligatoriskt – med fällningen. Denna period förlängs 
till tre år för årgångschampagnerna. Enligt gällande 
regler är vinerna från Champagne de enda som måste 
mogna så länge.

REMUAGE
Den sista etappen är remuage, vilket innebär att man 
ser till att bottensatsen hamnar i flaskhalsen. Tidigare 
gjordes detta manuellt, men i dag används gyropaletter 
som utför samma rörelser i en tio dagar lång cykel. 

DEGORGERING
Det absolut sista momentet innan försäljning är de-
gorgeringen. Det innebär att buteljerna doppas med 
flaskhalsen neråt i kärl med en saltblandning, så att fäll-
ningen fryser till en ispropp. Kapsylen avlägsnas sedan 
och den frysta fällningen skjuts ut av trycket. Därefter 
tillsätts liqueur d’expédition, en lösning av socker och 
vin, med ca 7 gram per liter. Slutligen korkas buteljen.
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Maison 
Didier Michels 
arbetsår
 
NOVEMBER
Arbetsåret på vinodlingen börjar efter lövfällningen. 
Beskärningen är sedan 1938 strängt reglerad i Cham-
pagne. Den är ett grundläggande moment som styr 
vinrankans struktur. Skördens kvalitet är beroende 
av hur noggrant beskärningen görs. För chardonnay-
rankorna används så kallad chablisbeskärning (man 
lämnar tre fruktgrenar och ett spjut). Beskärningens 
viktigaste funktion är att se till att saven cirkulerar så 
bra som möjligt till fruktknopparna.

MARS
Beskärningen avslutas under mars månad, då frukt-
bärande grenar och skott böjs och binds till en stål-
trådsstruktur. Bindningen utförs så att vinrankan kan 
utvecklas på ett harmoniskt sätt som gör att solljuset 
kommer åt bladverket.

MAJ
Under maj pågår gallringen av skott, beroende på 
tillväxten. Då tas skott bort som växer i fel riktning på 
grenarna och skulle försvåra gallringen nästföljande år. 
Därefter vidtar uppbindningen i spaljé, ett avgörande 
moment i odlingen. Det innebär att vinrankorna for-
mas och fästs i en regelbunden form så att solljuset 
tränger in i bladverket och luftcirkulationen blir god. 
Det förhindrar att druvorna förstörs under regniga 
somrar. Efter renskärning och ytterligare moment är 
det dags för skörd.

SKÖRD
Datumet för skörden fastställs av distriktets förvaltning 
i samarbete med branschföreträdare. Även det tillåtna 
skördeuttaget fastställs, dvs. den mängd druvor som 
får användas för att framställa vin som får säljas med 
ursprungsbeteckningen Champagne (någonstans mel-
lan 10 000 och 12 000 kg per hektar beroende på år och 
konjunktur). Skörden är högt specialiserad och görs för 
hand. Druvorna sorteras efter odlingsområde. Maison 
Didier Michel använder två pneumatiska pressar för att 
få ut musten och separera den efter odlingsområde och 
ursprungbeteckning
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Varje butelj av vinet uppfyller de obligatoriska kriterierna 
för ursprungsbeteckningen Champagne:

– En tillåten druvsort: chardonnay
– En maximal avkastning druvor per hektar
– Ett maximalt uttag vid pressning på 102 liter per 

160 kg druvor
– En lägsta alkoholhalt som fastställs för varje år
– Användning av en naturlig framställningsmetod, 

champagnemetoden
– Lagring på butelj i minst 15 månader

Dessa kriterier gäller för alla champagner från Côte 
des Blancs, men Champagne Didier Michel skiljer sig 
genom odlingsområdenas kvalitet, som bevaras med 
stor omsorg sedan  många generationer tillbaka. Under 

Det unika med 
Champagne Didier Michel

årens lopp har vi kontinuerligt förvärvat nya odlingsom-
råden med hög kvalitet. Maison Didier Michel finns mitt 
bland de vingårdar med premier och grand cru-status 
där chardonnay odlas, vilket är en extra fördel när det 
gäller kontrollen över vår känsliga råvara.

Under de etapper som följer för att få fram vår unika 
stil är den malolaktiska jäsningen oumbärlig för att 
optimera vinets vigör. Vi använder processen sedan 
många år tillbaka. Den exceptionella jordmånen gör 
att vinet trots den malolaktiska jäsningen bevarar sin 
syra och friskhet och kan lagras utan att åldras.
 En annan avgörande faktor för den unika karaktären 
är vår liqueur d’expédition, men den kan jag tyvärr inte 
avslöja något om. Dess exakta dosering är det som ger 
Champagne Didier Michel dess unika personlighet.


