MAINQUÉ CHARDONNAY 2017
Art. nr 96097
Pris 429 kr
Storlek 7 5 0 ml
Producent Bodegas Chacra
Ursprung Patagonien, Argentina
Varukategori Vita torra v iner

Förslutning Naturkork
Druvor Chardonnay 1 00%
Alkoholhalt 1 2,5 %
Sortiment Sy stembolagets tillfälliga

Karaktär Tropisk och v älbalanserad. En kärna av frisk sy ra omfamnad av soliga
citrusfrukter, v ita blommor och en flintig mineralitet. En smak som sitter i länge.
Lagring Vinet mognar på gamla fat från Roulots domän i Meursault.
Passar till Smörstekt fisk med morotspuré, knaperstekt bacon-och sv ampkompott.
Lagrad hårdost och v itmögelostar. Äv en till ljust kött, ky ckling och gris.
Information Bodega Chacra grundades 2004 av Piero Incisa della Rocchetta,
barnbarn till Sassicaias grundare Marchese Mario Incisa della Rocchetta. Biody namiskt
odlat v in

Om producenten
Biodynamiskt hantverk
I v inv ärlden hör man ofta personer tala om att ett speciellt glas v in kom att ändra
deras liv . För New York-bankmannen Piero Incisa della Rocchetta v ar det tv eklöst så.
Hans v än, den Stellenboschfödde, danskättade v inmakaren Hans Vinding-Diers bjöd
honom på ett glas Pinot noir från Patagonien i södra Argentina där Hans driv er ett
v ineri tillsammans med Pieros kusin Noemi Cinzano.
Piero blev alldeles tagen av detta fantastiska v in. Han satte sig på ett plan för att se
v ar druv orna till v inet kom ifrån och hamnade i ett ökenlandskap. Här fann han en
öv ergiv en v ingård från 1 932. Han sökte upp ägaren, fick arrendera den på ett år och
gjorde ett v in hos kusinen på Bodega Noemi. Året därpå ly ckades han få köpa den gamla v ingården. Han hittade dessutom
y tterligare tv å v ingårdar och köpte dem. 2005 började han by gga ett ny tt v ineri v id den äldsta v ingården och planterade
y tterligare Pinot noir i anslutning till den.
På egendomen är allt certifierat biody namiskt. Vinlusen har aldrig kommit hit så alla plantor v äxer på egen rotstock.
Tillv erkningen är extremt manuell – till och med av stjälkningen görs för hand. Med hjälp av v ännen Hans gör han tre
v iner, som fått namn efter v ingårdarnas planteringsår: Trenta y Dos (32), Cinquenta y Cinco (5 5 ) och Sesanta y Siete (67 ).
Dessutom ett blandv in från alla tre med namnet Barda.
Piero själv är inte helt ov an v id v inodling. Hans morfar v ar Mario Incisa della Rocchetta, mannen som skapade Sassicaia,
och morfadern delade med sig av sin v inkunskap till det då 1 0-åriga barnbarnet.

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

