Spanien

FINCA VALPIEDRA RESERVA
“This powerful red is austere in character but shows depth and focus. Sanguine and tarry notes frame a core of currant, licorice
and mineral flavors”. 94 points
Wine Spectator’s May´s issue.

PRODUCENT:
DRUVA:
LAND:
DISTRIKT:

Finca Valpiedra
Graciano, Maturana Tinta,
Tempranillo
Spanien
Rioja

SMAKTYP:
ÅR:
ALKOHOLHALT:
VOLYM:

Strama & nyanserade
2010
13,5%
750 ml

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

47208
200:6

Finca Valpiedra Reserva 2010 har en intensiv och komplex doft av röda och mörka bär,
vanilj, cederträ, tobak, kryddor och mineral. Rik och komplex smak med koncentrerad frukt, fat,
kryddor och mineral i generös men elegant stil. Lång eftersmak.
Balanserad är det bästa ordet för att definiera denna årgång. En genomsnittlig nederbörd och
stor mognad hos druvorna resulterad i ett elegant och koncentrerad vin med något lägra
alkoholhalt än tidigare år.
Finca Valpiedra 2010 är ett av fem spanska viner som fick hela 94 poäng i "The Wine
Spectator´s" maj nummer och rankas då som en av de bäst värderade vinerna i v ärlden enligt
redaktörerna för tidningen.
Druvorna handplockas från vingården som omger vinanläggningen, därför är det i princip
ingen transport alls av druvorna vilket är exceptionellt. En noggrann selektering görs för att
säkerställa att endast de bästa druvor används. Jäsning sker separat för varje druva och plot
och vinet lagras i 24 månader på nya franska ekfat.
Finca Valpiedra Reserva finns på samtliga 3-stjärniga spanska restauranger.
Vinet innehåller 6,3 g socker/liter.

Fruktighet

Strävhet

Fyllighet

Passar till
Nöt, Ost, Lamm

Om Finca Valpiedra
Finca Valpiedras 80 ha stora egendom är vackert beläget på en halvö vid Ebrofloden i Rioja
Alta, den bästa delen av distriktet. Valpiedra betyder ”stenig dal” och precis som i
Châteauneuf-du-Pape består vingårdarna av runda kalkrika stenar som håller kvar värme och
fukt vilket ger bästa möjliga mognadsförhållanden åt druvorna. Denna för Rioja unika terroir
ger en alldeles egen prägel åt Valpiedras viner.
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De är som enda Riojahus med i den prestigefyllda organisationen Grandes Pagos de España,
en sammaslutning av landets 25 bästa vingårdar. Husets flaggskepp Finca Valpiedra Reserva
återfinns på Spaniens samtliga 3-stjärniga restauranger.
Vingården ägs av familjen Martínez Bujanda som också äger Cosecheros & Criadores och
Finca Montepedroso. Vingårdarna har gemensamt att de ligger i de bästa lägena i sina
respektive distrikt och med omsorgsfulla metoder produceras viner av högsta möjliga kvalitet
där terroiren reflekteras i vinet.
Finca Valpiedras hemsida
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