I SISTRI CHARDONNAY 2017
Art. nr: 7 5 685
Pris: 1 89 kr
Storlek: 7 5 0 ml
Varukategori: Vita torra v iner
Sortiment: Sy stembolagets beställning
Land: Italien
Producent: Fattoria di Fèlsina
Druv or: Chardonnay
Karaktär: Högul i färgen. Doft av tropisk frukt och persika med liten hint
av kry dda och v anilj. Krämig och elegant, v älbalanserad och frisk, härlig
sy ra
Alkoholhalt: 1 3,5 %

Om producenten
I främsta ledet bland Chiantis producenter
Guiseppe Mazzocolin och hans v inmakare Franco Bernabei har
tillsammans fört fram den här egendomen till främsta ledet bland
Chiantis producenter. Deras v iner har fått toppbety g i mängder av
prov ningar – framförallt deras toppv iner, Chianti Classico Riserv a från
v ingården Rancia och IGT-v inet Fontalloro, båda gjorda på 1 00 procent
Sangiov ese.
Guiseppe Mazzocolin v ar tidigare lärare i Florens. När hans sv ärfar köpte
Fattoria di Fèlsina i början av 1 960-talet föddes ett v inintresse, som ledde
till att han 1 981 lämnade katedern för v inkällaren.
Fattoria di Fèlsina ligger i Castelnuov o Berardenga i södra Chianti
Classico. Egendomen är på 47 0 hektar, av v ilka 7 6 är planterade med druv or. Vingårdarna finns i 1 1 mindre
odlingsenheter, alla med olika jordmån och position. Vingården Rancia är på 5 ha, med enbart Sangiov ese. Druv orna är
små och koncentrerade – skördeuttaget my cket lågt.
Utöv er Rancia och Fontalloro produceras bl a en Chianti Classico Riserv a och en Chianti Classico, den senare ett v in som ger
extremt bra kv alitet för sitt pris. Man producerar också v ita v iner, I Sistri Chardonnay och Sauv ignon blanc-v inet Castello
di Farnatella.
Fattoria di Fèlsina är en my cket gammal gård. Sedan medeltiden har det funnits härbärge och gästhus på platsen. Idag
är Fattoria di Fèlsina en renodlad v ingård med möjlighet att besöka, prov a v in och oliv olja och få en tour av premisserna.
Carlotta Salv ini, Hospitality Manager på Felsina, v ann i nov ember 201 9 den 26:e upplagan av täv lingen Italiens bästa
sommelier som arrangeras av FISAR Nazionale (italienska federationens sommelier, hotellägare och krogbranschen).

Vinunic
www.vinunic.se Regeringsgatan 109, 111 39 Stockholm +46 8 6608415

