Jacob’s Creek – svensk ekologisk favorit blir Australiens första producent att drivas
av 100% förnybar energi
Jacob’s Creek, den ledande vinproducenten hos Pernod Ricard Winemarkers, genomsyras av
hållbarhetsinitiativ. Att vingårdarna drivs av Australiens största kombinerade
solcellsinstallation och förnybar energi, har lett till att Pernod Ricard Winemarkers är den
första vinproducenten i Australien i sin storlek som drivs till 100% av förnybar energi.
Jacob’s

Creek som står för över hälften av den svenska försäljningen av ekologiska viner från Australien är ett
självklart val för den gemene svensken. Jacob’s Creek hållbarhetsinitiativ omfattar alla aspekter av
produktionen, från vingård till glas, med tydliga direktiv som följer FN:s hållbarhetsmål. Idag drivs de
australiensiska vingårdarna av Australiens största kombinerade solcellsinstallation och förnybar energi –
en prestation som gör Pernod Ricard Winemarkers till den första vinproducenten i Australien i sin storlek
som drivs till 100% av förnybar energi.
Investeringarna i hållbarhetsarbetet som Pernod Ricard Winemarkers utvecklat och genomfört, har lett
till en rad prestigefulla pris, bl.a. vinsten i ”Green Awards 2019”. Priset tilldelades för
uppmärksammandet av vinproducenter som anammat och genomsyrat sina produktioner med hållbarhets
tänkade.
Bakom framgången för Jacob’s Creek och Pernod Ricard Winemakers ligger ett gediget arbete med
hållbarhet och socialt ansvar som genomsyrar hela verksamheten.
–Hållbarhetsprogrammet som vi har arbetat med under de senaste 20 åren, är allt mer viktigare än
tidigare. Vi har under alla dessa år medvetet arbetat mot en mer ekologisk odling samt vinproduktion.
Hela 96% av glaset i våra flaskor är återvunnet och i princip arbetar vi enbart med lättviktsflaskor, vilket
i sin tur påverkar frakter och reducerar utsläpp”, säger Dan Swincer, vinmakare Jacob’s Creek
Som en del i Pernod Ricard Winemakers hållbarhetsprogram har Jacob’s Creek under de senaste åren
även fokuserat på alkoholfria vin alternativ. Idag säljer Jacob’s Creek ca 300 000 liter alkoholfritt vin per
år och positionerar sig som en av de främsta producenterna i kategorin av alkoholfria vin i Sverige.
Här är Sveriges mest populära ekologiska viner från Jacob’s Creek:
Jacob’s Creek Organic Chardonnay
Artikelnummer: 7496
Alkoholhalt: 13%
Pris: 79 kr

Volym: 750 ml
Jacob’s Creek Organic Shiraz Cabernet
Artikelnummer: 2066
Alkoholhalt: 13,5 %
Pris: 79 kr
Volym: 750 ml

