
 
 
 
 
  
 
 

Des de 1969 Bodegues Pinord elabora Chateldon, un referent 
dels grans vins negres del Penedès i un dels vins més premiats 
del món. 
 

                   , un dels vins més 
premiats del món, estrena nova 
imatge 
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Chateldon neix a les  45 ha  de vinyes pròpies a Muntanyans, a molt 
poca distància del celler i de Vilafranca, cor del Penedès, a una finca 
pionera en la implantació, a principis de la dècada dels 80,  els ceps 
de Cabernet Sauvignon i Merlot dels quals prové aquest gran vi.  
Després d’una acurada selecció del raïm i d’una vinificació 
controlada, aquest vi passa 14 mesos de criança en bótes de roure i 
es conserva en ampolla durant un període no inferior als dos anys 
abans de la seva comercialització. L’acurada atenció que Pinord 
posa en el seu producte estrella aconsegueix un vi rodó, ple 
d’aromes, complex i amb un paladar suau, en perfecte equilibri amb 
el cos. 
Des de fa més de 40 anys, la presentació del Chateldon ha anat 
evolucionant, mantenint sempre una aparença d’acord amb cada 
moment. 
L’any 2013 s’ha realitzat un restyling de la seva imatge, adaptant-la a 
l’actualitat sense perdre els signes d’identitat que l’han diferenciat 
durant gairebé mig segle, amb una nova etiqueta i una nova ampolla, 
més estilitzada, per potenciar la seva presència als mercats  
nacionals i internacionals durant la propera dècada. 
 La nova presentació del Chateldon està disponible des de mitjans 
del mes d’octubre.  
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2013 
Pinord posa en marxa amb el 
seu vi clàsisic el codi QR que, 

a partir d’ara, estarà present en 
tots els seus vins. 

Entre els nombrosos premis i distincions que ha rebut el Chateldon en 
els més reconeguts concursos i publicacions internacionals destaquen: 
• WineAdvocate # 188  Rating: 90  
• Decanter 2008:  Medalla de Plata  
• Challenge International du vin France: Médaille de Bronze 
• 2011 - Premium SelectWineChallenge, Prowine. Vino Excelente *** 
• 2009 - International Wine and SpiritCompetition: Silver 
• 2008 - International Wines&SpiritCompetition: Bronze 
• 2008 - DecanterWorldWineAwards: Silver 
• 2005 - International WineChallenge: BronzeMedal 
• 2004 - VI Concurso Internacional Bacchus: Bacchus Plata 
• 2004 - International WineChallenge: RussianSilver 
• 2004 - International Wine and SpiritCompetition: Gold Award 
• 2004 - Diploma Concurso Internacional de cata Cabernet: Excelente 
• 2003 - International Wine and SpiritCompetition: Gold Award 
• 2003 - Challenge International du Vin: Médailled’Or 
• 2003 - Challenge International du Vin: Médailled'Argent 
• 2002 - International Wine and SpiritCompetition : SilverWinner 
• 2001 - Premios Zarcillo: Plata 
• 2001 - International WineChallenge Hong Kong: SilverMedal 
• 2000 - The International Wine and SpiritCompetition: SilverWinner 
• 2000 - Japan International WineChallengeTokyo: Silver 
 


