Vitt vin

Remelluri Blanco 2018
Remelluri

Pris 577 kr
nr 5480601 - 750 ml

Ursprung Rioja
Alk. halt 14.5%
Ursprung Spanien, Rioja Alta, Doroño, Villaescusa, S.Esteban, Cerraja, Valderremelluri, San Cristóbal, Canales
Information Ett unikt vin vars karaktär tydligt visar sitt ursprung från vingården Granja Nuestra Señora de Remelluri. Ett exceptional
vin som nu anses vara ett av de mest ovanliga vinerna från Spanien. Druvorna kommer från olika vinrankor som växer uppe på 800
möh och är allt i från 10-40 år gamla. Vilket ger en egen karaktär som tydligt speglar ursprunget och terroiren.
Karaktär Strukturerad med en nästan krämig ton och smaker som påminner om gula äpplen, päron, melon och örter.
Vinifiering Druvorna fermenteras med inhemsk jäst och lagras separat i 12 månader på ekfat, foudre och cementfat. Därefter
blandas vinerna och får lagras ytterligare 8 månader på ekfat innan buteljering.
Passar till Servera till fisk, skaldjur, musslor och ljusa kötträtter eller charkuterier och hårda ostar.

Om producenten
Remelluri är en familjedriven vingård och är en av de äldsta i Rioja, med anor från 1596. Det här är en av de mest förtjusande
vingårdarna i Spanien, omsorgsfullt skött sedan 1967 av familjen Rodriguez. Remelluri var först i Rioja med att buteljera vinet på
plats, single vineyard, på samma sätt som i Bordeaux
1994 lämnade Telmo Rodriguez Remelluri och startade en egen verksamhet och har gjort sig ett namn i vinvärlden med sin
outtröttliga strävan att värna inhemska druvsorter knutna till klimat och terroir i respektive region. Han är en talangfull vinmakare
som arbetat hos storheter som Petrus i Bordeaux, Dominus i Kalifornien samt hos Guigal i Rhône. 2009 återvände han till
familjeegendomen Remelluri, lagom till skörden 2010 för att helt och hållet överta ansvaret från sin far. Inriktningen är biodynamisk
och mer fransk och modern. Odlingarna som ligger högst av alla vingårdar i regionen är belägna på väldränerade sluttningar med
utmärkt exponering för sol och värme.
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