
 

 

Product page information template 
 
Basic product information 
 

Field Content 

Product name (inkl årgång >150 SEK) Domaine du Chateau D'Eau Pinot Noir Pays 
D’Oc 2020 

Intro / USP for the product (max 3 
sentences) 

Pinot noir är en druva som levererar 
eleganta, bärsyrliga och medelfylliga viner 
om den hanteras rätt. Denna charmör från 
sydfranska Domaine du Chateau D’Eau är 
saftig, örtig och smakrik.  

Link to Systembolaget.se if available at 
Systembolaget 

 

Text about the distillery/winery or other 
facts related to the product and the 
producer (Övrigt) 

Domaine du Château D’Eau är beläget i det 
soliga, saltstänkta södra Frankrike och 
hjärtat av Languedoc. Man odlar pinot noir 
men även merlot, cabernet sauvignon och 
Viognier. Vingården är en del av den större 
och välrenommerade producenten Maison 
Moillard, som framställer vin under flera 
olika namnkunniga vinhus. 

Optional: second image of product, hero 
serve or image from production 

 

Optional: “taste profile” and “food paring 
icons" according pre-defined categories 

 

Product is for on-trade  Yes/No 

Product is for consumer Yes/No 

  
 
 
Extended product information  
 

Field Content 

Land/Region Frankrike, Pays D’Oc 

Producent Domaine du Chateau d 'Eau 



 

 

Alkoholhalt 13,5 

  

Sockerhalt   

Druva/ druvor pinot noir 

Doft Stor och bärig doft med mörka plommon, 
söta körsbär, skogshallon och blåbär men 
även fler lager med viol, färska örter, 
lagerblad, pomerans, stall, undervegetation 
och en viss kryddighet. 

Smak Domaine du Château d’Eau Pinot Noir är 
medelfyllig och välbalanserad med fin 
komplexitet. Frisk, saftig syra, bra 
fruktkoncentration av syrliga bär som 
korresponderar med doften, samt en mjuk 
men kännbar strävhet. Ren och fin 
eftersmak. Vinet är charmigt, elegant, 
smakrikt och lätt att njuta av trots stor 
smakrikedom och struktur. 

Passar till Ypperligt vin till charkbrickan, en bit Comté, 
vegetarisk gratäng, grillade kycklingvingar 
med varm potatissallad, kantarelltoast med 
örtkryddor eller ankavioli med riven 
parmesanost. 

Vinifiering (inkl årgångs info om >150 sek) Druvorna till vinet växer i ekologiskt 
certifierade vingårdar och skördas med stor 
omsorg. Efter försiktig pressning och 
urlakning jäser musten i 
temperaturkontrollerade tankar. 

Systembolaget article number  

Volym 750 ml 

Price (If only for on-trade no price should be 
indicated) 

 

Ekologisk produkt Yes/No 

This is wine product? Yes/No 

This is a vegan product Yes/No 

 
 
Flavor profile  



 

 

Field Content add a value between 1-12 

Sötma  

Fyllighet  

Fruktsyra  

Strävhet  

Bitterhet  

Rökighet  
 
 
The product goes with (choose max 5) 

Field Content 

Fisk och skaldjur Yes/No 

Nöt Yes/No 

Lamm Yes/No 

Fläsk Yes/No 

Fågel Yes/No 

Vilt Yes/No 

Chark Yes/No 

Ost Yes/No 

Dessert Yes/No 

Cocktail Yes/No 

Avec Yes/No 

Aperitif (not in CMS right now) Yes/No 

Vegetariskt Yes/No 

Asiatiskt Yes/No 

Grillat Yes/No 

 
 
Product images 

Field Content 

Product image added to the folder? Yes/No 

Secondary image available in folder? Yes/No 



 

 

 


