MACHOMAN MONASTRELL 2016, CASA
ROJO
Teamet Casa Rojo har utviklet ni flotte viner i ni forskjellige distrikter, med sikte på å vise det beste i
hvert enkelt distrikt. Deres mål er å kunne lage den perfekte vinen som uttrykker den autentiske
terroiren av viner med karakter og struktur. Casa Rojo ble i 2016 kåret til årets nest beste vineri i
Spania, og det beste familiedrevne.
Denne vinen er en skikkelig rebell og er kåret som den beste fat-aldrede vinen fra Spania i både
Tyskland, Canada og Asia. Laget 100% av Monastrell druen har denne middelhavsvinen virkelig satt
druetypen på kartet med sin elegante og fruktige smak som er langbalansert og kompleks i munnen.
Vinen er en perfekt gjenspeiling av området den kommer fra med aromaer av rød frukt som plomme
og kirsebær, krydret med rosmarin, timian, balsamid og et hint mentol. Machoman er en unik og
silkeaktig vin med en lang og frisk smak som du og dine venner virkelig kan nyte.
Monastrell druene høstes fra 13 vingårder i Paraje de la Raja, et sted mellom fjellene El Carche og La
Pila. Vinstokkene er mellom 20-70 år og høstes når de er optimalt modne ved andre og tredje uke i
september. Da blir druene manuelt høstet tidlig på morgenen når de er ved 15ºC og legges i 15 kg
esker. Deretter fraktes vinen til kjelleren der den fermenteres i inverterte koniske tanker på 7000 liter
ved kontrollert temperatur på 26ºC, før den aldres på nye franske eike fat og romerske leire amphoras
som rommer 800L. Fatene kommer fra deres fire samarbeidspartnere Seguin Moreau, ANA, Saint
Martin og Sauri, og ligger i 240 og 450 likers fat.
PASSER TIL
Denne smaksfulle vinen passer ypperlig til elegante kjøttretter eller alene i glasse!

Produsent:

Casa Rojo

Vectura nr:

137417

Underkategori:

Red wine

Pris (eks mva):

225.81

Land:

Spania

Til salg gjennom:

Vectura // Grossist

EPD nr:

4716163

Importør:

Gavin AS

Region:

Jumilla

Størrelse:

75 cl

Apellasjon:

DO Jumilla

Ant. pr. kart:

6

Druer:

100% Monastrell

Alkohol:

14%

Alder på vinranker: mellom 20 og 70 år
Produksjon pr år:

103000

