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För första gången lanseras Lindes de Remelluri Viñedos de Labastida med avsändare 
Telmo Rodriguez i Sverige. Ett vin som producerats från utvalda vingårdar som ligger runt 
byn Labastida och som angränsar egendomen Remelluri. Labastida ligger på en hög höjd, 
som ger långsamt mognande druvor, lägre alkohol och härlig syra och fruktkoncentration.

Telmo Rodriguez har blivit känd för sin outtröttliga strävan att värna inhemska druvsorter knutna till klimat 
och terroir i respektive region. Han menar att det inte är tiden som ett vin lagras som bestämmer dess kvalitet 
– utan platsen och förkastar därmed det traditionella klassificeringssystemet i Rioja. För tio år sedan tog  
Telmo över ansvaret för den välkända familjegården Remelluri belägen i Rioja Alavesa. Han behövde inte  
lång tid på sig för att skapa två helt nya viner – Lindes de Remelluri.

Vingårdarna runt byarna La Bastida och San Vicente de La Sonsierra är helt unika och här såg  
Telmo potentialen av att vinifiera druvorna från varje vingård separat. Det ger viner med en  
helt egen personlighet och karaktär som speglar druvornas växtplats. 

Lindes betyder ”gräns” på spanska och druvorna till detta vin kommer från  
utvalda vingårdar från den närliggande byn Labastida som gränsar till den  
kända vingården Granja Nuestra Señora de Remelluri. 

Vad är en modern Rioja? Lindes de Remelluri är definitivt det –  
här hittar vi rikligt med mörka och röda bär, orientaliska kryddor  
och en hint av lakrits. Frukten är rik och sammetslen och en  
fräsch och tydlig syra bidrar till ett långt behagligt avslut.

Lindes de Remelluri Viñedos de Labastida 2015  
179 kr, art.nr 9036901, 3600 flaskor lanseras 15/12-2020 
Tempranillo, Grenache, Graciano och Viura

Region: D.O.C. Rioja Lagring: Vinet lagras i franska ekfat  
om 225 liter och på tank i 12 månader.


