August 6, 2010
PRESS RELEASE
GranMonte winery releases 2009 and 2010 vintage wines

After 11 steady years in the Asoke Valley, the Lohitnavy family will release their latest vintage wines of
2009 and 2010 which turned out to be very good year for GranMonte. Under daughter Nikki’s second
GranMonte vintage, the winery based in Khao Yai, the latest releases have already won international wine
awards from IWSC in England, WSA Wine Challenge in Singapore, Decanter in England, Syrah du
Monde in France and Japan Wine Challenge. Nikki’s credits are fast becoming headline news in the wine
world moreover as Nikki is the only female Thai Winemaker/Oenologist in Thailand along with
GranMonte being the estate grown and produced wine in Thailand, with as many international and local
wine accolades.
Included in the release will be the only Cabernet Sauvignon/Syrah produced in Thailand called ASOKE
and the 100% Syrah aged in French and American oak for 12 months called THE ORIENT, both been
awarded from France and Japan.
Sole 2010 a cheeky blend of Chenin Blanc and Viognier, clean, crisp, full yet enticing
Spring 2010 a refreshing crisp Chenin Blanc, loads of fruit with good acidity
Sakuna 2010 a Rose made from Syrah, light, fruity and refreshing
Heritage 2009 a robust earthy yet fruit forward Syrah with a nice pepper finish
The Orient 2009 a smooth floral, well balanced Syrah with slight oak, pepper notes and long finish
Asoke 2009 an elegant display of wine “craftswomanship”, loads of dried red berries, gentle wood and
leather notes, balanced and a crowd pleaser!
We are committed to promoting our reputation of the best quality wines produced in Thailand using only
our grapes grown on our estate. We use only quality materials and our innovative viticulture techniques
captivate the important aromas and tastes that make all our products unique and set GranMonte wines
outstanding. We also pride ourselves on the use of sustainable farming techniques important in preserving
our environmental surroundings and also necessary for producing excellent wines.
Wines are being released this week, Asoke 2009 in two months time, from our Cellar Door at the
Vineyard or through the distribution of our sales team, Central Wine Cellar-Tops Supermarket . For
details of available wines for delivery, visit the website of GranMonte.

More information, contact Sanya Lohitnavy
Tel: 02 653 1522
Email: marketing@granmonte.com
Fax: 02 653 1977
Website: www.granmonte.com
www.facebook.com/granmonte

กราน-มอนเต้เปิดตัวไวน์ใหม่วินเทจ 2009 และ 2010
สาหรับปี 2010 เป็นอีกปีหนึ่งที่กราน-มอนเต้ประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี ภายใต้การดูแลของ คุณนิกกี้ วิสุตาโลหิตนาวี ทายาทของกราน-มอนเต้
เป็นไวน์วินเทจที่สองจาก กราน-มอนเต้ไวน์เนอร์รี่นี้ได้รับรางวัลจากเวทีประกวดในต่างประเทศมากมาย อาทิเช่น IWSC ที่อังกฤษ, WSA
Wine Challenge ที่สิงค์โปร์, Decanter ที่อังกฤษ, Syrah du Monde ที่ฝรั่งเศส และ Japan Wine Challenge จาก
ญี่ปุ่น ความสามารถของนิกกี้ได้เป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็วในหมู่คนดื่มไวน์เนื่องจากเธอเป็นหญิงที่เชี่ยวชาญการปลูกองุ่นและทาไวน์คนไทยคนแรก
ของประเทศ อีกทั้งกราน-มอนเต้ ก็เป็นผู้ผลิตไวน์ไทย จากผลองุ่นของแผ่นดินไทย จากไร่ของตนเอง ที่ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศเป็นจานวน
มากมาย
หนึ่งในไวน์ที่เปิดตัวคือไวน์รุ่น Asoke 2009 ซึ่งเป็นไวน์รุ่นเดียวในประเทศที่ทาจากองุ่นสองสายพันธุ์ คาเบอเน่ เซวิยอง/ซีร่าห์ ซึ่งปลูกใน
เมืองไทย ไวน์อีกรุ่นคือ The Orient 2009 ที่ทาจากองุ่นซีร่าห์ 100 เปอร์เซ็นต์ซึ่งผ่านการหมักอยู่ในเฟร้นช์โอ๊คและอเมริกันโอ๊คเป็นเวลา
กว่า12 เดือน ไวน์ทั้งสองรุ่นนี้ได้รับรางวัลจากฝรั่งเศสและญี่ปุ่น
Sole 2010

เป็นการเบลนด์องุ่นพันธุ์เชอแนงบลังและวิออเนียร์ ฟูลบอดี้และน่าตื่นเต้น

Spring 2010

มีความสดชื่นแบบเชอแนงบลังที่มีความหอมของผลไม้สด รสชาติแนวหวานนิดๆ แอซิดดี

Sakuna 2010 ไวน์โรเซ่ซึ่งทาจากองุ่นซีร่าห์ เบา สดชื่น และมีความเป็นผลไม้เขตร้อน
Heritage 2009 มีความหนักแน่นของดิน เป็นซีร่าห์ที่ผลไม้ชัดเจน และจบด้วยพริกไท
The Orient 2009
Asoke 2009

มีความนุ่มนวลของดอกไม้แต่มีความสมดุลย์ เป็นไวน์รุ่นพี่ของ Heritage 2009

เป็นการแสดงถึงไวน์ที่ทาจาก “ฝีมือของสตรี” เต็มไปด้วยผลไม้แห้งเปลือกแดง โอ๊คอย่างพอเพียง สมดุล และเป็นที่ชื่นชอบ

ของแฟนโดยทั่วไป
กราน-มอนเต้ มีเป้าหมายในการผลิตไวน์ที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยใช้องุ่นไวน์ที่ปลูกในประเทศไทยเท่านั้น เราใช้องุ่นที่มีคุณภาพดีเลิศ พร้อมกับ
เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตไวน์ซึ่งให้ทั้งกลิ่นและรสชาดสาคัญที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งความภูมิใจที่เราใช้ระบบการเกษตรแบบพอเพียงซึ่ง
ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและเป็นระบบที่มีความสาคัญพื้นฐานในการบริหารจัดการไร่ไวน์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ไวน์ทุกรุ่นดังกล่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้และมีจาหน่ายที่ไร่กราน-มอนเต้ เขาใหญ่ และตัวแทนจาหน่ายของกราน-มอนเต้ ในเขต
กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล และเซ็นทรัลไวน์เซลล่า – ท้อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ยกเว้นรุ่น Asoke 2009 ที่จะเปิดตัวในอีก สองเดือน
ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ แสนยา โลหิตนาวี
โทร:

02 6531522

อีเมล:

marketing@granmonte.com

แฟกซ์:

02 6531977

เว็บไซท์: www.granmonte.com
www.facebook.com/granmonte

29 July 2010

Spanish Wine Dinner @Rioja
30 July 2010

Dusit Wine Dinner @D’Sens

1 August 2010

Wine Dinner @ Basil Restaurant-Sheraton Grande Sukhumvit

