Spanien

CANDIDATO ECOLOGICO BOX

PRODUCENT:
DRUVA:
LAND:
DISTRIKT:

Cosecheros Y Criadores
Tempranillo
Spanien
Castilla la Mancha

SMAKTYP:
ÅR:
ALKOHOLHALT:
VOLYM:

Mjuka & bäriga
2017
13%
3000 ml

ART.NR.:
PRIS EXKL. MOMS:
FL/KRT:
CERTIFIERING:

47203
169:4
Ekologisk certifierad

Candidato Ecologico BOX har en generös doft av körsbär, plommon, russin, sötlakrits och
vanilj. Smaken är kryddig och bärig med frukt och fat i harmoni.
Vinet är ekologiskt certifierat och görs på druvor från vingårdar i Castilla La Mancha men
tillverkas i Rioja under ledning av chefsvinmakaren Lauren Rosillo på Familia Martinez
Bujanda. Upp till en månad på amerikanska ekfat som tidigare använts till Finca Valpiedra i
Rioja (4-5 år gamla).
I många fall används äggviteämnen eller mjölkprotein vid klarning av vinet men i Candidatos
fall används endast vegetariska produkter som ärtprotein och bentonit. Resultatet av detta är
att vinet är helt säkert att dricka för både vegetarianer och veganer men även för dem som är
allergiska mot ägg- och mjölkämnen.
Utnämndes till ”Bästa röda box upp till 169 kr” på Systembolaget för årgång 2010 på Vinordic
Wine Challenge 2013.

Fruktighet

Strävhet

Fyllighet

Passar till
Ost, Grillat, Fågel, Fläsk

Om Cosecheros Y Criadores
Många av vinerna är från och med årgång 2012 ekologiskt certifierade.
Cosecheros & Criadores grundades 1951, och ligger i hjärtat av Rioja. Firman hämtar sina
druvor från utvalda vingårdar i La Mancha i centrala Spanien, ett torrt och varmt område.
Klimatet är dessutom idealiskt för ekologisk odling och en del av arealen är redan certifierad.
Här får man hög kvalitet till rimligt pris.
Företaget ägs av familjen Martínez Bujanda som också äger Finca Valpiedra i Rioja och Finca
Montepedroso i Rueda. Båda tillhör elitklassen i sina respektive distrikt. Cosecheros viner är
litet lägre i pris men drar nytta av familjens stora kunnande och speglar tydligt deras
kvalitetsmedvetande.
Cosecheros & Criadores hemsida
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