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A.E. Dor blev grundlagt i 1858 af Amédée-Edouard Dor. Der var kun ét område, som 
interesserede ham, og det var cognac. Det lykkedes ham at opbygge den formentlig mest 
enestående samling af gammel cognac, som eksisterer. Mange af disse unikke blandinger 
blev i perioden 1900-1940, efter mere end 70 år på Limousin egefade, hældt over på 
“demijohns”, hvorefter de blev forseglet med voks.

Fundamentet til A.E. Dors nærmest urørlige kultstatus blandt connaisseurs og andre 
interesserede, bliver egentlig først for alvor lagt i 1981. På det tidspunkt køber parret Odile 
og Jacques Rivière huset A. E. Dor. Jacques Rivière var egentlig tekstilhandler på dette 
tidspunkt, men han var født og opvokset i Cognac. Han familie ejer “Cognac Rivière”, som 
er en anerkendt leverandør til først og fremmest A.E. Dor, men også til huset Hennesy.

Det er faktisk Jacques’ hustru Odile, som driver A.E. Dor og er den bærende kraft i udviklingen 
af huset gennen mange år. Hun har lagt grunden til husets berømte nummerserie 6-11, 
og hun jagtede også utrætteligt de bedste cognacer, som hun kunne finde til A.E. Dor. 
Odile omkommer i en tragisk trafikulykke i 1992. Nu ledes firmaet af Jacques Rivière og 
dennes søn Pierre-Antoine Rivière. Det er tydeligt, at Pierre Antoine er fast besluttet på, 
at A.E. Dor skal fastholde sin position som et af distriktets mest legendariske huse.

Bonus info – VSOP betyder Very Superior Old Pale og garanterer at cognac’en gennemsnitlig 
er mindst 4,5 år gammel hos A.E. Dor vælger man at holde en gennemsnitsalder på 12 år 
for at opnår den rigtig balance og dybde.

Smag – VSOP med et dejlig vinøst udtryk, blendet med en gennemsnitsalder på 12 år. 

Vin: Cognac VSOP – A.E. Dor

Producent: A.E. Dor

Land: Frankrig 

Område: Cognac

Druer: 95% Ugni Blanc og 5% Colombard / Folle Blanche

Dykningsform: konventionel

Lagring: 12 år gamle cognac


