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Всичко за Шардонето 
от производителя на най-награденото 

Шардоне в България

Шардоне е най-известният бял винен сорт грозде и вторият по насаждения (след не до там 
познатия испански Аирен).

Името идва от селото „Шардоне‘ в Макон – Франция където празнуват на 26 май.

Родителите на Шардоне са Пино Ноар и Гуе Блан (бяло).

Бумът на Шардоне е през 1980 когато Новият свят го налага като сортово вино.

ТТо е любимото грозде на агрономите защото лесно се адаптира към различни климати и е засадено 
във всички страни, произвеждащи вино. В България Шардоне е второто най-засаждано бяло вино 
след Мускат Отонел с 2500 ха.

Винарите ценят неутралността му, позволяваща прилагането на много винификационни техники, 
като дъб, финни утайки, шампанизирани вина, блендиране и др.

Има 34 официални клона, Има 34 официални клона, от които се използват 29, като в лозята на Бургозоне има 5 от тях: 277 
(минерално), 96 (ароматно) и 117. Бургозоне също има и клон 121 (за шампанизирани вина). Тайната 
на Бургозоне е в използването за някои от иконните си вина на клон 809 (или мускатово шардоне) , 
което придава елегантни мускатови аромати.

ШаШардонето не обича две неща: топлина и високи добиви (между 30хл/ха и 70хл/ха максимално). 
Бургозоне бере на ръка гроздето и контролира добивите да са от 20 до 40хл/ха максимално, а 
северният климат по река Дунав и варовиковите почви създават идеални условия за отглеждане на 
този сорт в Бургозоне.

ССтилът на Шардонета на Бургозоне е СПФ – свежо, плодово и фино. За това Шардонето на Бургозоне 
е без дъб (с изключение на Барика,който само ферментира в дъб) за да запази свежестта и 
сортовите характеристики. Отделно Бургозоне държи вината върху финни утайки от 2 до 4 месеца 
за да им придаде повече комплексност.

Винолюбителите високо оценяват Шардонето на Бургозоне за неговата елегантност и свежест, 
както и типичния сравнително неутрален вкус на ябълка и пъпеш, към които се добавят аромати на 
тропически плодове и цветя, характерни за Дунавския ни тероар.

ШаШардоне на Бургозоне е вино, което идеално подхожда за аперитив и се комбинира с всякакви 
блюда като вегетариански, риба и пиле.

Шардоне на Бургозоне е едно от най-награждаваните Шардонета. То разкрива потенциала на 
българското бяло вино по света - Шардоне Премиум печели първия голям златен медал за 
България на Международния Конкурс в Брюксел, а Шардоне Барик е първото и единствено 
българско бяло вино с 91т в САЩ.

Дали исДали искате елегантно изражение на сорта за аперитив с Шардоне Шато Бургозоне или 
комплексно вино за изискана вечеря с Шардоне Барик или желаете да опитате едно от най-фините 
и ароматни изражения на бленд с Шардоне в Ирис или Ева, Шардоне е сигурен начин да 
впечатлите вашите гости !
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