Morador Chardonnay
Artikelnummer: 6017
Ursprung: Navarra
Druva: 100% Chardonnay
Årgång: 2018
Volym: 750 ml
Förpackning: Glasﬂaska med skruvkapsyl
Kategori: Vitt vin

Smakbeskrivning:
Ljust med halmgula inslag till sin färg. Doften visar på tydlig toner av fat, men även en intensiv fruktig
arom av gulvit frukt från äpplen, päron och honungsmelon. Därtill citrus och färska örter. På paletten
är vinet medelfylligt med en balanserad syra. Aromer som framträder är gula äpplen, grå päron och
apelsin. Den långa eftersmaken bjuder på en lätt karamellig rondör som tillsammans med vanilj och
rostad mandel ger vinets dess extra eleganta ﬁness.

Skörd/Viniﬁkation:
Morador Chardonnay är precis så som namnet antyder grundat på druvan Chardonnay. En druvsort
som är mycket populär bland vinodlare över hela värden, men relativt ny för området Navarra.
Druvan är bland de enklare att odla och anpassar sig lätt till olika klimat, passar sig också alldeles
utmärkt för ekfatslagring. Vinet har lagrats under tre månaders tid på nya 225 liters ekfat. Hälften av
de använda faten är av franska ekfat vilket bidragit med karaktärer så som rostad mandel. Medan
resterande hälft lagrats på amerikanska ekfat som bidragit med tonerna av vanilj och karamell.

Passar till:
Ett vin som gjort för att kombinera med mat och gör sig allra bäst till klassiska Pintxos, men även till
en mustig ﬁskgryta med färska örter.

Information om producent:
Granne med det berömda vindistriktet Rioja ligger Navarra. En region som präglas av det blandade
väderläge som råder. Med skydd från Pyrenéerna i Nordöst, närheten till Atlanten i Nordväst och
Ebroﬂodens inlopp ges viner med en ﬁn fräschör och fruktighet, trots det annars relativt varma
klimatet. I Navarra har det historiskt odlats vin sedan romartiden. Med en gedigen historia samt
utveckling av nyare mindre vinerier. Ett sådant är Bodegas Agronavarra S.L.. Precis som ﬂertalet
vinerier i området föddes de genom en gedigen entreprenörsanda för omkring 30 år sedan och är
idag ledande inom innovation och kundorientering. De ses som pionjärer för tradition, kontinuitet och
förnyelse. Med ett bibehållet fokus för naturen och miljön står inte bara vinets slutliga kvalitet i fokus,
utan även tankarna om efterlämnande av den välmående jord till de som ska komma att leva efter
oss.

