REMELLURI RESERVA 2012
Art. nr: 95 21 2
Pris: 25 9 kr
Storlek: 7 5 0 ml
Varukategori: Röda v iner
Sortiment: Sy stembolagets tillfälliga
Land: Spanien
Producent: Remelluri
Druv or: Tempranillo 90%, Garnacha 5 %, Graciano 5 %
Karaktär: Ny anserad, kry ddig smak med rostad fatkaraktär, inslag av
plommon, mörk choklad, kaffe, charkuterier, tobak, lagerblad och
jordgubbar.
Lagring: Har lagrats på ekfat i 1 7 månader. Kan lagras under rätt
omständigheter upp till 1 0 år.
Alkoholhalt: 1 4%

Om producenten
Vin av fransk modell i Rioja
Remelluri – eller La Granja Nostra Señora de Remelluri som egendomens
fullständiga namn ly der – är en av Riojas allra främsta v inproducenter.
De historiska rötterna tränger långt tillbaka i tiden, men husets
storhetstid började egentligen först när Jaime Rodriguez Salis år 1 967
köpte egendomen, och kanske i ännu högre grad sedan Telmo Rodriguez
fick ansv ar för driften. Telmo Rodriguez v äxte upp på Remelluri. Han läste
biologi i Bilbao, tog sin enologexamen i Bordeaux och praktiserade på
några av de främsta egendomarna i Bordeaux och Rhônedalen innan han
startade sitt eget företag Companía de Vinos Telmo Rodriguez.
201 0 återv ände Telmo till Remelluri. Egendomen ligger i staden Labastida i den del av Rioja Alav esa, med sina terrasserade
höghöjdsv ingårdar som domineras av mager, kalkhaltig lera. Vineriet ligger i direkt anslutning till v ingårdarna där
odlingen är biody namiskt inriktad. Totalt äger Remelluri cirka 1 05 hektar v ingårdar, av v ilka en liten del finns i San
Vicente de La Sonsierra som ligger nära v ineriet men i distriktet Rioja Alta.
Det som framförallt lagt grunden till Remelluris framgångar är familjen Rodriguez beslut att redan från början satsa på
modern framställningsteknik av fransk modell, v ilket bl a innebar att lagring till största delen sker på franska i stället för
amerikanska ekfat. Öv er huv udtaget driv s Remelluri som ett litet boutiquev ineri med stor respekt äv en för de minsta
detaljerna i allt från odling till färdigt v in.
Det som bliv it husets profilv in är framför allt Remelluri Reserv a som ständigt erhåller höga bety g av v inskribenterna.
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