Irony Chardonnay
Producent: Irony Wine Cellars
Ursprung: USA, California, Monterey
Druvor: Chardonnay
Alkoholhalt: 14,5 %
Karaktär: En klassiskt elegant Chardonnay från Monterey
med flirtiga toner av citrus, honung, färsk ananas och
apelsin . Medelfylligt med frisk syra och fin eftersmak av
äpple och en lätt touch av vanilj.
Passar till: En fräsch caesarsallad, grillad fisk och skaldjur
eller milda kittostar.
Lagring & vinifiering: Två tredjedelar av vinet är lagrat på
små franska ekfat i 6-9 månader och en tredjedel är lagrat
på ståltank.
Om producenten: Irony Wines specialiserar sig på att
producera uttrycksfulla viner från kustnära odlingsområden
i Kalifornien, från det svala Monterey i söder upp till North
Coast. Namnet Irony kom bröderna Jay och Chris Indelicato
på eftersom de som barn brukade hjälpa sin farfar i
vingårdarna och alltid längtade efter att vara någon
annanstans och göra något roligare, som att cykla, fiska eller
bara leka i största allmänhet. En av livets stora ironier är att
de idag har svårt att tänka sig ett ställe där de är lyckligare
än i vingårdarna.
Hållbarhet: Tredje generationen i familjen Indelicato har
utvecklat en miljöfilosofi, som innebär att familjen bara ser
sig som långsiktiga förvaltare av den mark de odlar. De
eftersträvar en stor artrikedom, så att naturen själv kan
skapa sitt egna naturliga ekosystem. Deras vingård i San
Bernabe är en del av programmet ”Certified California
Sustainable Winegrowing Program”. Certifieringen omfattar
och kontrollerar ett flertal faktorer genom hela värdekedjan;
från hushållning med vattenresurser, erosionskontroll och
återvinning för att nämna några.
Visste du att? Monterey ligger ca 1,5 timme söder om San
Francisco vid Stilla Havet och är känt för sina karaktäristiska
viner på främst Chardonnay och Pinot Noir.
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