REALAGRADORIOJATINTO
Årgång 2020
Art. nr AF0701
Pris 105 kr
Storlek 750 ml
Producent Real Agrado
Ursprung Rioja, Spanien
Varukategori Röda viner

Förslutning Naturkork
Druvor Garnacha 80%, Tempranillo 20%
Alkoholhalt 14,5%
Totalsyra 5,6 g/l
Restsocker 1,7 g/l
Sortiment Privatimport

Certifiering Vegan
Hållbarhet Klimatsmartare förpackning

Karaktär Ungdomlig, kryddig och fruktig doft med inslag av viol, blåbär och hallon. Fruktig,
generös, kryddig smak med inslag av mörka körsbär, blåbär, plommon och örtkryddor.
Tillverkning De båda druvsorterna viniferas var och en för sig på rostfria ståltankar.
Garnachadruvorna avstjälkades innan vinifieringen startade och tempranillo fick genomgå
maceration carbonique.
Lagring Vinet har endast lagrats på tank innan buteljering.
Passar till Passar till rätter av lamm och nötkött, traditionella tapas och såklart saffrans doftande
Paella.
Information Vinet är certifierat som veganvänligt.

Omproducenten
REALAGRADO-RÖTTER,TERROIROCHPASSIONIRIOJA!
Real Agrado förfogar sedan mitten av 1970-talet över närmare 100 hektar vinmark, fördelade på fem olika vingårdar i den södra delen av
appellationen Rioja. Förr kallades den Rioja Baja, men idag går det under namnet Rioja Oriental. Här präglar Medelhavet klimatet och
Garnacha är paraddruvan, ibland ensam, ibland i sällskap med Tempranillo och i någon mån med Graciano och Mazuelo.
Namnet Real Agrado speglar producentens filosofi. Real står för det realistiska i form av långsiktigt hållbar odling och det faktum att man
uteslutande arbetar med egenodlade druvor – något som fortfarande är ovanligt i Rioja. Agrado betyder fritt översatt "den lycka man
känner när man gör något man älskar", det vill säga odlar vin. Real Agrados motto beskriver också inriktningen: Rötter, terroir, passion!

VinerfrånnyskapandekategoriiRioja
Real Agrado producerar röd och vit Rioja i alla kvalitetsklasser, men mest berömda är man för sin serie "Raíces", rötter. Ett vitt (Las Planas)
och tre röda viner (La Lobera, Rodiles och Canterabuey) som tillhör den i Rioja nyskapade kategorin "Viña Singulares", vingårdsviner.
Endast ett fåtal vingårdsbetecknade viner finns ännu på marknaden och först av dem alla var Real Agrados Canterabuey, ett rikt och
komplext vin av 100 procent buskväxande Garnacha.
Kraven på den nya kategorin är att det ska vara viner från unika vingårdar som skiljer ut sig från de i omgivningen. Stockarna måste vara
minst 35 år gamla, odlingen långsiktigt hållbar, skörden ska vara manuell och skördeuttaget får inte överstiga 5 ton druvor per hektar.
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