
Castellet Empit 2012

Fremstillet af 46 % Grenache Noir, 29 % Peluda, 15 % Cabernet Sauvignon, 7 % 
Carignan og 3 % Shiraz.

Brødrene Castellet der arbejder som deltids brandmænd og deltids vinbønder hører til, 
og har deres marker ved byen Porrera. En lille skøn perle mht kulinariske oplevelser.

Dets navn, empit, henviser til den stejleste og stejleste del af en skråning. Et helt 
kvalitetsstempel.

Det er en elegant og fyldig vin, der er kendetegnet ved de blomsteragtige aromaer af den 
hårede grenache (pelluda ), den sorte grenaches frugtagtighed og mineraltonerne fra de 

gamle Carignan stokke. Det er struktureret og vokser med krop med inkorporeringen i 
“coupage” af en anden sort som Cabernet Sauvignon. Den rigtige anvendelse af denne 

sort medfører kompleksitet i både aromaer og smag, som bliver meget vedholdende og 
lange takket være ældning i finkornede franske egetønder i 12 måneder.

I denne vin manifesteres en balance mellem indsatsen for en dyrkning på stejle 
skråninger kombineret med smalle terrasser

alkohol 15,9 %



SOL I TERRA - Vega Escal Priorat

Fantastisk vin fra Priorat i Spanien.
Vinen har en dyb kirsebærrød farve og lilla toner, samt en intens 
aroma med ristede og mineralske noter. I munden er den kraftfuld - 
intens, krydret og med en silkeagtig tekstur. Godt struktureret tanniner
og med en lang og koncentreret eftersmag.

Vinen er fremstillet på druetyperne Carignan, Grenache, Shiraz, 
Cabernet Sauvignon og Merlot. Vinen er lagret i 6 måneder på 
ameriakanske og franske egetræsfade.

Vinen anbefales til oksekød, vildt og modne oste.

 14 % alkohol.



Immortalis 2017
Garnache

Vingården Pago Aylés råder over mere end 3.000 hektar jord, hvoraf 50 hektar     er 
vinmarker. Vingården er beliggende i Cariñena, som er et godt spansk område, hvor der 
bliver produceret vine af høj kvalitet.

Vinmarkerne er beliggende i 400-800 meters højde, og klimaet er karakteriseret ved varme
somre og kolde vintre.

Vinmarkerne blev beplantet i 1994, og i 1998 blev vineriet bygget.

Vingården Aylés har siden 2010 været klassificeret som Vino de Pago eller D.O. Pago. 
Denne klassifikation blev indført i 2003 af det spanske parlament og gives ikke til et helt 
område, men derimod til individuelle vingårde/vinmarker, der opfylder bestemte krav, 
hvoraf et af dem går på, at der kun må bruges egne druer i vinene.

Ejerne har lavet denne vingård som et prestigeprojekt, hvor penge ikke har spillet nogen 
rolle. Meningen er at producere det bedste, der overhovedet er muligt i regionen. Alt; 
beplantning, høst, gæring, lagring og aftapning sker efter de mest moderne principper.

Calatayud, der fik D.O. status i 1990, ligger ca. 90 km fra Zaragoza og strækker sig over 
ca. 5.600 hektar i den sydvestlige del af Zaragoza-provinsen i Spanien.

Vinen er produceret af 100% Garnacha-druer fra Calatayud. Druerne, der er 
håndplukkede, er dyrket på gamle bush-vinstokke med et meget lavt høstudbytte (ca. 
2.500 kg/ha).



IMMORTALIS MONASTRELL OLD VINES 2017

Beskrivelse
Vinen er produceret af 100% Monastrell-druer fra Bullas. 
Druerne er dyrket på gamle vinstokke med meget lavt 
høstudbytte (maks. 3.000 kg/ha).
 

D.O. Bullas er en del af Murcia-regionen i den østlige del af 
Spanien og er beliggende halvvejs mellem byen Murcia, 
regionens hovedstad, og bjergene i vest, der danner 
grænsen til Andalusien.
 

Det er en utrolig flot rødvin med mørk, næsten lilla farve og 
en delikat duft af sorte frugter og krydderier.
 

Fyldig, frisk og blød frugtsmag samt en lang og behagelig 
eftersmag.

Detaljer
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LÓPEZ DE HEREDIA VIÑA CUBILLO TINTO 
CRIANZA 2010 75CL

Viña Cubillo har tilbragt 3 år på fade og endnu flere på flaske, før den blev frigivet til salg 

– langt, langt længere lagring end loven foreskriver. Den kunne således frigives som gran 

reserva, hvis man ville – men det vil man ikke! López de Heredia fra Haro i la Rioja Alta 

står som definitionen på old school, ikke bare i traditionsrige Rioja, men er faktisk 

enestående i hele vinverdenen. Kun meget lidt er ændret siden dannelsen i 1877.

Alle druer i produktionen høstes fra egne marker - i 

dette tilfælde fra 'Las Cubillas', hvor alle vinstokke med

et aldersgennemsnit på ca. 50 år står som bush vines, 

dvs. uden opbinding. Vinifikation og lagring foregår på 

amerikanske egefade fra eget bødkeri. Gæringsfadene 

er gamle, neutrale fade på 24.000 liter, mens 

lagringsfadene er på 225 liter. Kun en lille andel af 

fadene er nye - de fleste er ældgamle og dækket af 

vinsten, så fadene mest af alt fungerer som neutrale 

beholdere snarere end smagsgivere, hvilket også er 

nødvendigt hvis vinen skal have balance, når man 

lagrer så længe som López de Heredia. Filtrering 

anvendes ikke – her omstikkes et par gange årligt og 

før aftapning direkte fra fadet, klares der på gammeldags manér med æggehvider.

Denne crianza oser ikke af vaniljearomatiseret kaffe, men har fokus på den rød og elegant

kirsebærfrugt med lidt jod-referencer, som la Rioja Alta i de rigtige hænder kan give 

vinene. Desuden fornemmer man de jord-, læder- og tobaksagtige lagringsaromaer og en 

perfekt afrundet, læskende vin, man har lyst til at drikke! Dette er ikke tætpakket monster-

Rioja men vel nærmest det modsatte. 



López de Heredia Viña Tondonia Reserva
2007

Viña Tondonia Reserva har tilbragt 6 år på fade og næsten det 
samme på flaske, før den blev frigivet til salg – langt, langt 
længere lagring end loven foreskriver. López de Heredia fra 
Haro i den bedste del af la Rioja Alta står som definitionen på 
old school, ikke bare i traditionsrige Rioja, men er faktisk 
enestående i hele vinverdenen. Meget lidt er ændret siden 
dannelsen i 1877. Alle druer i produktionen høstes fra egne 
marker - i dette tilfælde fra husets vigtigste mark, 'Tondonia', 
hvor alle vinstokke - helt usædvanligt for Rioja -  står som 
bush vines, dvs. uden opbinding. Gæringen foregår i store 
24.000 liters egefade. Fadene er over 130 år gamle, og 
eftersom de har fået lov at beholde en del af vinstenslaget, 
fungerer dette lags ujævnheder som et perfekt sted for den 
vildgær, der sørger for en uproblematisk spontangæring af den
nye høst.
Til lagring anvendes hovedsageligt gamle fade. Filtrering 

anvendes ikke – her omstikkes blot et par gange årligt og 

resten klares med klaring på gammeldags manér med 

æggehvider.

Blendet er 70% tempranillo, 20% garnacha mens de resterende 10% udgøres af graciano og mazuelo, 

som trods procentuelt mindretal har betydning for vinens aromatik.

I duft og smag finder den opmærksomme vinnyder ultrarene, røde bæraromaer, der giver modstandsfri 

og cremet fylde. Som modvægt hertil bidrager lagringsaromaerne med fugtig efterårsskovbund med 

mos og svampe, mens fadlagringen giver en anelse cigarkasse. Dette er ikke højtråbende vin, men ikke 

desto mindre en vin der er værd at lytte til. Er man tålmodig og interesseret i fordybelse, så er der meget

at hente i en vin som denne. 



Crianza fra Protos, en vingård, der er en pioner inden for vinproduktion i
Ribera de Duero Protos Crianza er en rødvin fra Ribera del Duero

produceret af Bodegas Protos. Denne vingård, der blev grundlagt i
1927, er stolt over at være den første vingård i Ribera del Duero, derav

navnet Protos, der på græsk betyder "først".Med hensyn til placering er
vingården placeret i byen Peñafiel (Valladolid), på det samme bjerg,

hvor Peñafiel-borgen ligger. 



En sand juvel af en vin. 18 måneders lagring på eg efterfulgt af min. 24 

måneders lagring i flasken giver en uforglemmelig, silkeblød smagsoplevelse, 

der bliver hængende i det uendelige. En fryd for øjet, næsen og ganen.

Perfekt vin til kraftige og krydrede kødretter, røget fisk, rødt kød, retter med 

trøfler samt modne, milde oste. Serveres ved 17-18ºC.

75 cl./14,5%

Siden 1927 har Bodegas Protos mission været at være tro mod deres motto "Being First", 

hvilket indebærer konstant forbedring og innovation med det formål at skabe de bedste 

vine i verden.
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Guelbenzu, Lombana 2009, 
75 cl.
Denne rødvin er baseret på druerne Graciano, Syrah, Merlot, Cabernet 
Sauvignon og Tempranillo, og er fadlagret i ti måneder på både franske og 
amerikanske egetræstønder. Vinen er fra 2009, og har siden da ligget på flaske, 
hvilket gør den overordentlig moden.
Der findes kun to vinhusee i den lille ”Ribera del Queiles”-appellation, hvoraf det 
ene er Bodega Guelbenzu. Guelbenzus historie går tilbage til 1851 med Don 
Martín María Guelbenzu. Det var hans søn, Miguel Guelbenzu, som 
moderniserede og udviklede vingården, og vandt betydelige priser i 1880 i form af
medaljer og anerkendelser. Disse medaljer pryder stadig den dag i dag etiketterne
på deres vine.
Vinen har en dyb granatrød farve med lilla kanter. Fin og intens næse med 
aromaer af sorte frugter og træagtige toner. Smagen er intens, men efterfulgt af 
en silkeagtig midt-smag og en dvælende finish.
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