
Champagne De Sousa 

Historien til denne produsenten starter for 3 

generasjoner siden, da Manuel De Sousa, en soldat fra 

Braga i Portugal, kom til Frankrike for å kjempe i 1. 

Verdenskrig. Etter krigen dro han tilbake til Portugal, 

men dårlig økonomi gjorde at han flyttet til Frankrike med 

sin kone og nyfødte sønn og bosatte seg i Avize.  

Manuel døde tidlig, kun 29 år gammel av en 

hjernesvulst. Sønnen, Antoine, giftet seg med Zoèmie 

Bonville, datter av vindyrkere i Avize, og med dette var 

Champagne De Sousa et Fils født. Fra 1986 har Erick de 

Sousa overtatt tøylene her og lager i dag fantastiske 

Champagner.  

Det dyrkes 9,2 Hektar vinmark fordelt over 42 forskjellige parseller. Mesteparten er beliggende i nærheten av 

Avize, men også noen få marker i Montagne de Reims, Vallèe de Marne og Côte de Bar. Mesteparten av 

vinmarkene dyrkes med gamle vinstokker, over 40 år gamle, mange er nærmere 70 år.  

Skifte til Økologisk dyrking skjedde i 1989, kun 3 år etter at Erick overtok etter faren. Utbyttet fra de gamle 

vinstokkene er allerede lavt, i 1999 konverterte de til Biodynamisk dyrking og utbyttet gikk videre ned. 

Vinmarkene pløyes hyppig med hest for å unngå at jorden skal bli for kompakt. På grunn av dette arbeidet i 

vinmarken går røttene på vinplantene dypt ned i bakken, 10-12 meter dypt. Dette gjør at vinene får en utrolig 

mineralitet og intens syre fra det kalkholdige jordsmonnet.  

Erick liker også å høste så sent som mulig, da han føler dette gir rikere frukt, større renhet og lengde.                  

Druene høstes for hånd, deretter presses de varsomt. Alle vinene spontanfermenteres og gjennomgår full 

malolaktisk gjæring. Mosten fra de eldste vinstokkene fermenteres på eikefat, mens ellers brukes det 

ståltanker. I kjelleren gjøres alt for hånd og dosage holdes så lavt som mulig.  

"De Sousa's Champagnes are bold, assertive and rich, while also demonstrating a marked complexity 

and finesse. It's no accident that De Sousa is found in many of France's best restaurants, as the 

refined demeanor of the wines seems to naturally complement the sophistication of haute cuisine." 

— Peter Liem, champagneguide.net  

 Vin navn Blanc de Blancs Brut Reservè 

Produsent De Sousa et Fils 

Område Champagne 

Alkohol 12% 

Druetype Chardonnay 

Restsukker 6 gr/l 

Pris ex. Mva 310,- 

Vinbeskrivelse Inneholder minst 30% Reserveviner som er fermentert på eikefat. Kun fra 
Grand Cru vinmarker i Côte de Blancs. Den kalkholdige jorden gir en 
intens mineralitet i vinen, gir den finesse, eleganse og livlighet. En intens 
nese av tørket ananas, sitronskall, mint, hvite blomster, røstede 
kaffebønner, vanilje og kalk. Fyldig og moden frukt, med bra 
konsentrasjon og kremet mousse. Flott, balansert syre og en lang 
mineralsk ettersmak.  

Matfølge Aperitif, Skalldyr, Dampet/Posjert fisk, Kylling 

 


