
 

 

Product page information template 
 
Basic product information 
 

Field Content 

Product name (inkl årgång >150 SEK) Luc Belaire Brut Gold 

Intro / USP for the product (max 3 
sentences) 

Producerad i Bourgogne på fina Chardonnay 
(95%) och Pinot Noir (5%) druvor.  
Balancerad och elegant, med aromer från 
kärnfrukter följda av fräscha päron och 
brioche. Denna klassiska cuvée framställs 
med tillsats av ekologiskt sockerrör, vilket 
ger en härlig eftersmak och struktur. 

Link to Systembolaget.se if available at 
Systembolaget 

 

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

Luc Belaire är ett premiumvarumärke som 

produceras i Frankrike – ett signum för kvalitet i 

världen av fina viner. Vår femte och sjätte 

generations far och son vinmakare ser över 

produktionen av varje flaska Belaire vid deras 

Maison i Montagny-les-Beaune som etablerades 

1898. Sortimentet inkluderar Belaire Gold, 

tillverkat i Burgundy av en blandning mellan 

Chardonnay och Pinot Noir, samt Belaires 

bästsäljande cuvée Belaire Rosé, en unik 

mousserande rosé tillverkad av en blandning av 

Frankrikes tre favoritdruvor inom rosékategorin: 

Grenache, Cinsault och Syrahdruvor. 

Sortimentet innefattar även Belaire Luxe, en 

elegant ‘blanc de blancs’ tillverkad exklusivt från 

Chardonnay. Och slutligen, Belaires Fantôme-

sortiment som huserar var och en av sina cuvéer 

i en självlysande flaska som lyser med hjälp av 

ett enkelt knapptryck. Tidigare i år annonserade 

Belaire lanseringen av Belaire Bleu, en limited-

edition flaska med en spektakulär safirfärg, 

inspirerad av det vackra blå vattnet vid 

Frankrikes Côte d’Azur. Med fantastisk doft av 

färska bär och tropiska frukter ihop med en 



 

 

elegant fräschör, har Belaire Bleu en rundhet 

som gör denna cuvée riktigt speciell. 

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, Burgundy 



 

 

Producent  
Luc Belaire 

Alkoholhalt 12.5% 

  

Sockerhalt  10 g/L 

Druva/ druvor Chardonnay (95%) och Pinot Noir (5%) 

Doft Doft av stenfrukter och färska päron 
tillsammans med brioche och kalksten. 

Smak 
 

Balanserad och elegant. Tropiska smak med 
toner av mango som kompletterar 
Chardonnaydruvan. Strukturerad och 
delikat men ett lätt, tort avslut. 

Passar till 
 

Rekommenderas väl kylt som en aperitif 
men är också ett mångsidigt vin som kan 
passa till flera maträtter, särskilt skaldjur, 
grillade grönsaker eller fågel. 

Vinifiering (inkl årgångs info om >150 sek)  

Systembolaget article number  

Volym 750 ml, 1,5 l 

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 

 


