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

 

 

 
 
 

 

 

Vin 

Quinq 

 

 

Producent  

Valdrinal, Ribera del Duero   

 

 

Drue Årgang 

Tempranillo 100% 2014  

 

 

Lagring Flaskelagring 

12 mrd på barrique min. 12 mrd. 

 

 

Madsammensætning  

Rødt kød, lam og vildt.   

 

 

Beskrivelse af producent 

Valdrinal er en relativt ny producent i Ribera del Duero, men 

ambitionen om at lave vin fra øverste hylde fejler ikke noget. I Ribera 

del Dueros hjerte uden for Aranda, har Valdrinal 25 ha vinmarker 

plantet med Tempranillo. Selvom naturen får lov at styre slagets gang, 

overlades intet til tilfældighederne, og man arbejder med det mest 

moderne udstyr til at overvåge, at selve produktionen arter sig. Alle 

druer plukkes manuelt i små 15kg kasser. Enkeltvis selektion af 

druerne, nøje udvalgt barrique sammensætning fra flere end 10 

producenter, primært franske, er blot eksempler på det 

ambitionsniveau, der sender Valdrinal højere og højere op på Riberas 

ranking. Winemeaker Isaac Frenandez har 20 års erfaring hos Mauro  

og er desuden nevø til legendariske Mariano Garcia, der om nogen har 

tegnet toppen af hierarkiet i Ribera del Duero. 

 

 

Beskrivelse af vin    

Quinq fyrer på alle cylindre. 100% Tempranillo fra 80 år gamle stokke. 

12 mdr. lagring på franske fade. Stilen er ikke til at tage fejl af. Dyb flot 

vin med de klassiske Ribera noter i næsen: Kakao, mørk chokolade, 

moden frugt, snert af vanilje og sød lakrids.  

 

Quinq refererer modsat traditionerne i Ribera ikke til Crianza eller 

Reserva, hvor reglerne er ganske strenge. I processen med at lave 

QuinQ ønsker man absolut frihed til at gå i den retning, man skønner 

bedst for den enkelte årgang. Samme princip som hos f.eks. Pingus og 

Aalto. Referencen til de store Ribera vine er ikke til at tage fejl af. 2014 

var i øvrigt et fremragende år, som snildt vil holde sig flot til 2024, men 

smager fantastisk som ung. Store Tempranilo glas og serveret v. 14 

grader.  


