Vin
Crianza

Producent
Matarromera

Drue
100% Tempranillo

Årgang
2014

Lagring
12 mdr. på barrique

Flaskelagring
12 mdr.

Madsammensætning
Rødt kød, vildt, lam. ”Tapas vin”

Beskrivelse af producent
Matarromera er en legendarisk producent i Ribera del Duero, som
efterhånden har spredt sine aktiviteter til flere vingårde såvel i Ribera
del Duero men også i andre regioner. Prestigebrandet og øverst i
familie hierarkiet vil dog altid være ”Matarromera”, som
repræsenterer den klassiske stil med 100 % Tempranillo fra nogle af
de bedste plots i regionen.
Hos Matarromera er terroir et nøgleord. Nuvel, man har naturligvis
state of the art udstyr til at sikre, at vinen udvikler sig optimalt, ligesom
selekteringen af barriques er en nærmest videnskabelig proces. Men
fundamentet for prestigevinene med det legendariske Matarromera
logo på flaskerne, vil altid være druernes unikke kvalitet. Matarromera
er med i det absolut ypperste felt af producenter i Ribera del Duero.
Husets Crianza starter kvalitetsmæssigt f.eks. hvor mange andre
producenters prestigevine slutter.

Beskrivelse af vin
Matarromera Crianza 2014 er det officielle flagskib for Matarromera
og det endda selvom huset også har kultvine fra nogle af Ribera del
Dueroes dyreste kult enkeltmarker.
Druer fra i alt 6 parceller benyttes Matarromera Crianza, alle
beliggende mere end 700 meter over havets overflade. Udbyttet er
uhyre lavt, og Matarromera Crianza er på alle måder én af de bedste
Crianza vine i hele distriktet.
2014 var generelt et fremragende år i Ribera del Duero, og naturligvis
også hos Matarromera.
Et generøst glas med et bombardement af nuancer i næsen, hvor
moden frugt og velintegreret fad står forrest. I munden er vinen
kompleks, intens og byder på en dejlig lang behagelig finish.
Matarromera Crianza er indbegrebet af stor Tempranillo fra Ribera del
Duero og selvom vinen vil holde sig flot i mange år, bør man ikke snyde
sig for løbende at teste en flaske. Den er nemlig hamrende lækker også
som ung. Store glas og 14-15 grader.
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