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Vinmakare    Benoît Mulin  
 
Producent    Le Clos de Grives   

Vin    Vin Jaune	 	  

Årgång    2009   

Land    Frankrike    

Ursprung    Jura  

Klassificering   AOC  

Druvor     Savagnin (100%)   

Antal hektar   1 ha 

Ålder rankor    30-35 år 

Jordmån   Lera-kalksten  

Vinifiering  Manuell skörd, druvorna avstjälkas innan jäsning 
och pressas med pneumnatisk press. 
Spontanjäser i ekfat (228 liters) utan att 
toppas upp. Efter jäsningen ligger vinet på ekfat 
i 7 år, under tiden sker en naturlig ”förångning” 
av vinet där ca 1/3 förvinner. Det bildas en 
naturlig jästslöja som skyddar vinet och gör att 
det sakta blir delvis oxiderat.   

Lagring    7 år på ekfat   

Vol %   13,5 % 

Certifiering    Ekocert  

Klarningsmedel   Nej  

Filtrering    Endast lätt filtrering   

Naturlig jäst   Ja    
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Producent: 
Le Clos des Grives var den första vingården i Jura som omvandlades helt till 
ekologiskt jordbruk 1968. Vingården är beläget i hjärtat av Jura, nära de två 
prestigefulla appellationerna Château-Chalon och l'Etoile, i den lilla byn Chille, med 
sydlig exponering vilket är idealiskt för mognaden av druvorna som odlas i Jura. 
Le Clos des Grives består av 4 hektar fördelat med två ha Chardonnay, en ha 
Savagnin och en ha avsatt för odling av druvor till rött vin (40% Trousseau, 40% 
Pinot Noir och 30% Poulsard). Sedan april 2017 är Benoît Mulin chefsvinmakare för 
Le Clos des Grives. 
 
Benoît Mulin arbetade tidigare som bankir i Lyon när han träffade sin framtida fru. 
Båda är födda och uppvuxna i Jura i en del av Franche-Comté-regionen nära den 
schweiziska gränsen. Benoit Mulins bästa vän är hustrun till Stéphane Tissot, som då 
var en stigande stjärnvinsmakare (och nu, en supernova) i Jura. Stéphane Tissot 
hade utvidgat familjens vingård och startade en négociant éleveur-verksamhet i en 
historisk källare byggd 1326. Där började de göra vin med druvor från 25 odlare. 
Mulin kompletterade Tissot genom att föra sin ekonomi och affärsskicklighet till 
verksamheten, Le Cellier des Tiercelines, som han anslöt sig till 2009. Tissot och 
Mulin träffade Jérôme Arnoux, som blev deras vinmakare. Mer nyligen beslutade 
Tissot att ägna sina ansträngningar åt sitt familjevineri och Mulin blev chef för Le 
Cellier des Tiercelines. 2013 hyrde Mulin också sju hektar i Villette-les-Arbois och två 
hektar i Montigny-les-Arsures intill Tissots vinstockar där han odlade sina egna 
druvor. 2017 tog Benoit Mulin över Le Clos des Grives och Jérôme Arnoux är nu 
chefsvinmakare för Le Cellier des Tiercelines.  
 
 

 


