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Producent  Domaine André & Mireille Tissot  

Vinmakare   Stéphane Tissot  

Vin   DD Rouge 

Årgång  2016 

Land  Frankrike 

Ursprung   Arbois, Jura 

Klassificering  AOC 

Druvor  1/3 Poulsard, 1/3 Trousseau,  

1/3 Pinot Noir 

Ålder rotstockar  20-70 åriga 

Antal hektar  1,6 ha av totalt 40 ha  

Jordmån  Triaslera & Bajocienkalk 

Vinifikation Druvorna skördas för hand. Pinot Noir druvorna macererar 

med hela klasar däremot avstälkas Trousseau & Poulsard. 

Macerationen pågar 3 månader på gamla foudres, under den 

tiden sker också alkoholjäsningen. Därefter pressas druvorna 

i en pneumatisk press. Vinet är ofiltrerat och osvavlat 

Lagring Vinet har lagrats på fat i ett år på 100-åriga 2000l fat, 

buteljerades i Februari 2017 

Vol %  12 %  

Svavel  Vinet innehåller inget tillsatt svavel 

Certifiering  Biodyvin & Ekocert 

Klarningsmedel  Nej 

Filtrering  Nej 

Naturlig jäst   Ja 
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Producent:  

Nu är det sonen Stéphane med frun Bénédicte som gör vinerna. Stéphane tog över 

efter sin far André 1990, då endast 19 år gammal. De certifierades ekologiska 1999 

och biodynamiska 2004.  

Vi hittar familjen Tissot alldeles utanför staden Arbois, ett fantastiskt vinlandskap 

med böljande kullar och berg, tänk chardonnay druvan som fanns här ca 150 år 

innan den gjorde sitt ”segerintåg” i Bourgogne. Stora viner från Jura misstas lätt för 

de bästa bourgognerna tycker vi. 

På sina 35-40 ha mark tar Stéphane fram ca 30-tal olika cuvéer och han har som mål 

att maximalt få fram uttrycket i respektive vin och dess växtplats, vilket har gett 

Stéphane ett grundmurat rykte om sig att producera viner av mycket hög kvalitet. 

Vinerna speglar årgångarna så uttrycksfullt baserat på växtförutsättningarna för 

respektive år. De röda vinerna filtreras inte.  

 


