STORKS´ TOWER SAUVIGNON BLANC VERDEJO
2017
Art. nr: HJ01 01
Pris: 80 kr
Storlek: 7 5 0 ml
Varukategori: Vita torra v iner
Sortiment: Priv atimport
Land: Spanien
Producent: Hijos de Antonio Barcelo
Druv or: Sauv ignon Blanc 85 %, Verdejo 1 5 %
Karaktär: Friskt fruktigt v in med inslag av citrus, tropiska frukter och
v iss blommighet.
Tillv erkning: Druv orna kommer från lågav kastande v inrankor. De
pressas v arsamt och får jäsa i temperaturkontrollerade ståltankar, 1 5 1 7 ºC. Druv sorterna v inifieras v ar för sig och blandas efter jäsningen.
Alkoholhalt: 1 3%

Om producenten
Fatpionjärer i Rioja
Bodegas Palacio har sitt högkv arter i staden Laguardia i Rioja på det
historiska v ineri som grundades 1 894. Man tog tidigt beslutet att lagra
sina v iner på mediumrostade fat av fransk ek i stället för amerikansk, som
ju v ar det normala i Rioja.
Man gör också utmärkta v ita v iner på egendomen. Sedan 1 987 v akar
franske v inkonsulten Michel Rolland öv er bodegans kv alitetsutv eckling.
1 998 köptes v ineriet av Hijos de Antonio Barceló Group, som inv esterade i
helt ny teknik. Vineriet är ett omty ckt besöksmål och det finns också ett hotell på egendomen.
Gruppen har också v inproduktion i Ribera del Duero (Viña May or) och Valladolid och i Sv erige har t ex rosév inet från
Bodegas Peñascal i Tudela del Duero fått oerhört gott mottagande av såv äl v injournalisternasom konsumenterna.
Hijos de Antonio Barceló Group grundades 1 87 6. Antonio Barceló grundade först ett företag som handlade med russin, oliv er
och söta v iner. Han och hans söner etablerade marknader i Sy damerika och USA och det nätv erk man då skapade har gjort
att gruppens v iner nu exporteras till 23 länder.
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