USA

PARDUCCI CHARDONNAY

PRODUCENT:
DRUVA:
LAND:
DISTRIKT:

Parducci Wine Cellars
Chardonnay
USA
Mendocino County

SMAKTYP:
ÅR:
ALKOHOLHALT:
VOLYM:

Fruktiga & smakrika
2016
13,5%
750 ml

SORTIMENT:
ART.NR.:
PRIS:
CERTIFIERING:

Beställningsvara
75884
139:Integrity & substainability

Parducci Chardonnay är ett friskt och medelfylligt vin med karaktär av gula äpplen, melon,
kamomill och brago-kex. Vinet är mjukt men samtidigt välstrukturerat och smakrikt med toner
av gult äpple, tropisk frukt och vanilj. Pigg syra och långt avslut.
Parducci Wine Cellars har ett stort fokus på hållbar vinproduktion. Druvorna som växer i svala
Mendocino County får en långsam mognad. Utvalda parceller (small lots) plockas varsamt och
vinifieras senare var för sig. För att uppnå önskad kombination mellan komplexitet och friskhet
lagras 30% av vinet på nya franska ekfat medan resten lagras på ståltank. Slutligen blandas
de olika delarna samman vilket skapar ett vin som är friskt, kraftfullt och balanserat.

Parducci Small lot Chardonnay 2013 har bl a fått utmärkelsen ”best buy” av Wine enthusiast.

Passar till
Aperitif, Fisk

Om Parducci Wine Cellars
Parducci Wine Cellars är beläget i svala Mendocino County och gör med sitt arv från Italien
eleganta och finstämda viner. 2004 köptes Parducci Wine Cellars av Paul Dolan, Tim och Tom
Thornhill som i samband med det grundade Mendocino Wine Co.
Hållbarhetsarbetet i företaget är en grundpelare och inbegriper både arbete i vingården och
vineriet. Det inkluderar bland annat 100% grön el via solceller och vindkraft, omsorgsfull
vattenhantering och vattenåtervinning, samt reducering och kompensering av koldioxidutsläpp.
Parduccis egna vingårdar är ekologiskt certifierade via CCOF (Certified Organic Farmers) och
biodynamiskt certifierade via Demeter. Vidare är 75% av sourcade druvor ekologiskt eller
biodynamiskt certifierade. Viner är certifierade enligt CCSW (Certified California Sustainable
Winegrowing).
Det finns en tydlig hållbarhetsplan som man i företaget kallar ”E3 action plan”, som står för
områdena “economics, environment och equity”. Ägarna har från första början varit fast
beslutna om att det är dags att från företagens sida leda vägen till ett mer hållbart samhälle.
Parduccis ledande roll i hållbart företagande har gjort att staten Kalifornien vid två tillfällen har
givit Parducci Wine Cellars den prestigefulla utmärkelsen "Governor's Environmental and
Economic Leadership Award (GEELA)”.
Parduccis hemsida
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