Vin
Grand Reserva Luis Sanz Busto

Producent
Bodegas Dehesa de los Canonigos, Ribera del Duero

Drue
85 % Tempranillo
12 % Cabernet Sauvignon
3 % Albilo

Årgang
2010

Lagring
36 mdr. i Barriques

Flaskelagring
48 mdr.

Madsammensætning
Lammeretter med kraftigt tilbehør og rødt kød generelt.

Beskrivelse af producent
Dehesa de los Canonigos er beliggende i hjertet af Ribera del Duero.
Ikke langt fra Pesquera og med så prominente naboer som Vega Sicilia
og Hacienda Monasterio. I mange år var Dehesa de los Canonigos fast
leverandør til netop Vega Sicilia, men for ca. 25 år siden besluttede
familien Sanz selv at producere vin. Det gør de nu med stor succes på
3. generation, og Bodegaen ledes i dag af søskendeparret Iván og
Belén. Ivan er ansvarlig for den generelle drift, mens Belén er én af
Spaniens skarpeste kvindelige ønologer. Og man må sige at
råmaterialet, som Belén har at arbejde med er i orden. Netop derfor
er filosofien på Dehesa de los Canonigos at lave ærlig vin, hvor frugten
får lov at dominere i forening med den rette fadlagring. Iván og Belén
har begge en kompromisløs tilgang til vinproduktionen, og det
gennemsyrer hele Bodegaen at kun det bedste får lov at blive frigivet
fra Dehesa de los Canonigos.

Beskrivelse af vin
Det hører til sjældenhederne, at Dehesa de Los Canonigos frigiver en
Grand Reserva. Kun i exceptionelt gode år laves maksimalt 5.000
flasker, som lagres 36 måneder på barrique. Herefter 5 år i flasken
inden det vurderes, om Grand Reserva slipper gennem nåleøjet.
Man er således gået fra årgang 2001 til 2010.
2010 var et sublimt år i Ribera del Duero og hos Dehesa de los
Canonigos. Hagl tog desværre en del af udvyttet, men selvom Dehesa
mistede op mod 40% af druerne blev kvaliteten fantastisk.
Grand Reserva 2010 byder på et overflødighedshorn af nuancer i
næsen. Klassiske sorte og røde bær noter, kakao, gran, mentol og fine
krydderier. Det er Tempranillo på øverste hylde med finesse. Designet
til et langt liv. Drik nu og frem til 2035. Dekanteres inden servering.

www.danskvinhandel.dk mk@danskvinhandel.dk Tlf. 22 44 40 42

