Vin
El Lagar de Isilla Reserva

Producent
Bodegas El Lagar de Isilla S.A, Ribera del Duero, Spanien

Drue
100% Tempranillo

Årgang
2012

Lagring
Flaskelagring
18 mrd. på franske egefade
24 mrd.
Malolactic fermentering i amerikanske egefade
Madsammensætning
Vildt, rødt kød og kraftige retter. Serveres ved 15-16 grader.

Beskrivelse af producent
Bodegas Lagar Isilla producerer kvalitetsvin i Ribera del Duero
området, som i dag er Spaniens førende vindistrikt. Huset er
familieejet og startede i 1995. Udover Bodegas Lagar Isilla, ejer
familien også en særdeles velbesøgt restaurant i Arrandas bymidte.
Dybt nede under restauranten findes en historisk vinkælder som
stammer tilbage fra det 1500 århundrede. Selve produktionen af vinen
foregår i den lille landsby La Vid, som ligger 18 km. fra Arranda. Her
danner moderne produktionsfaciliteter rammen for de ca. 250.000
flasker, der årligt produceres på Bodegas Lagar Isilla. Filosofien er at
holde produktionen på et niveau, hvor kvalitet altid skal være i
højsædet og de bedste faciliteter skal danne rammen om
produktionen. Familien har en uhyre ambitiøs tilgang til
vinproduktionen. Ca. halvdelen af de 40 Ha er beplantet med stokke
fra 60 til 95 år hvilket giver særdeles gode forudsætninger for intense
vin på Tempranillo druen. Alt på Lagar Isilla høstes manuelt og
selektering foregår på 2 borde, hvor først grovsorteringen af klaserne
finder sted, og herefter bliver de enkelte druer nøje vurderet. En
møjsommelig og dyr affære, men medvirkende til at håndhæve det
høje niveau år efter år.

Beskrivelse af vin
Lagar Isilla Reserva er lavet på Tempranillo druer, som kommer fra
mellem 60 og 80 år gamle vinstokke. Det er en intens, fløjlsblød og ren
vin på én gang. Næsen er bombardement af bær, vanilje, chokolade,
peber, kanel og læder. I munden er vinen indledningsvis elegant og
blød. Herefter åbner vinen for en sand eksplosion af nuancer med de
sorte modne bær i centrum, men klare noter af krydderier takket være
de franske egefade. Lang og vedholdende eftersmag. Årgang 2012 blev
endnu et kanonår for Lagar Isilla. Druerne til Reserva er høstet på
enkeltmarker lige uden for Aranda, og 2012 sidder ganske enkelt lige i
skabet. Giv luft og server i store Tempranillo glas.
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