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Info logo

Productnummer 6303/16
Land Spanje
Gebied Rioja
Kleur Rood
Alcohol 13.5
Restsuiker 0
Zuurgraad 0
PH Waarde 0
Inhoud 0.75

Ei allergenen Nee
Melk allergenen Nee
Sulfiet allergenen Ja
Gluten allergenen Nee
Gedistilleerd Nee
Biologisch Nee
Type sluiting Kurk
Aantal per verpakking 6
GTIN product 8413472089411
GTIN verpakking 28413472089415

Druivenrassen/Vinificatie
Deze wijn is gemaakt van 87% Tempranillo, 8% Graciano en 5% Mazuelo. De druiven
worden met de hand geoogst op de 30 jaar oude Viña Lanciano wijngaard. De druiven
worden met de hand geselecteerd, zodat alleen de druiven met de beste rijpheid en
in de beste staat worden gebruikt. De wijn vergist in kleine RVS tanks waarbij de most
elke dag wordt overgepompt om nog betere kleur en smaak extractie te krijgen. De
wijn krijgt een houtlagering van 19 maanden in Frans en Russisch eiken en een
flesrijping van 18 maanden.

Proefnotitie
De wijn heeft een helder rode kleur met paarse reflecties. Elegante aroma's van zwart
en rood fruit, zoethout, zoete specerijen en gebak gecombineerd met een mineraal
karakter.  Het bouquet is doorregen met hints van bos struiken, mint en venkel. De
wijn begint zijdezacht en elegant met fruit en met zoete goed geïntegreerde tannine.
Een prettig lange aanhoudende finish. Dit is een opvallende wijn uit de Rioja die de
mogelijkheden in de streek weergeven over het elegante en verfijnde karakter van
deze regio.

Wijn/Spijs
Heerlijk bij gegrild vlees, lam, stoofschotels en pittige gerechten, vlees carpaccio en
rijpe kazen.

PRODUCENT

Bodegas LAN

<p>Wijn produceren in Bodegas LAN volgt een principe: extreem respect voor onze druiven, met behoud
van de kenmerkende eigenschappen van de wijngaard in elk stadium van de vergisting en veroudering,
zowel in het vat als in de fles. Bodegas LAN werd opgericht in 1972 en is nu een van de meest dynamische,
modernste en succesvolste Bodegas van de gehele Rioja.</p>
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