Gran Faustino Gran Reserva 1955

Rødvin - Spania, Rioja, Rioja
Produsent: Bodegas Faustino
Produsentbeskrivelse:
Bodegas Faustino er en familieeid og familiedrevet produsent i Rioja og ble grunnlagt i
1861. Faustino var fornavnet til bestefaren til José Miguel Martinez Zabala, som er 4.
generasjons eier av Grupo Faustino. Vinselskapet eier 650 hektar land beplantet med
vinstokker og er dermed den vinprodusenten i Rioja som eier desidert mest vinmark.
Produktinformasjon:
I 2018, 55 år senere, har Faustino sluppet 2.555 flasker av Gran Faustino Gran
Reserva1955. Vinen er en ekte refleksjon av vår spesialitet, Gran Reserva viner som
er perfekte for aldring.
En "Grand Reserva" Rioja-vin, som de årene som har gått, de som aldri gjentas og
som eksperter verden over snakker om med beundring.
Laget hovedsakelig av Tempranillo druer blandet med andre varianter, etter
tradisjonene i de klassiske "Grand Reserva" -viner fra La Rioja, viner med uopprettelig
personlighet.
Druene er fra vingårdene i nærheten av vineriet, siden i den tiden ble
druene transportert i kurver på sidene av hester eller muldyr.

Passer til:

Druene ble bare presset forsiktig for å starte gjæring. For det meste lagret i
amerikansk eikefat.
Smaksnotater:

BESTILLINGSINFORMASJON
Volum:

0.75

I kasse:

1

Emballasje:

Glass

Vinmonopol nr:

10641701

Vinmonopol pris:

kr 2 700,00

Bruk av alkohol kan gi ulike
skadevirkninger. Nærmere informasjon
finner du her.

Harbitzalleen 2 A, N-0275 OSLO

Ren, lys, oransje rubinfarve. Veldig intens og kompleks nese med preg av søte
rosiner, plomme, drue og fig. Aromaer som minner om gurkemeie, laurbærblad,
korianderfrø og tobakk. Hint av oliventre og svarte oliven. Elegant, og silkeaktig, veldig
balansert med notater av hønning, marsipan ogmandler. Lang ettersmak , med
notaer av nøtter, tobakk og tørket løv.
Årgang:

1955

Druetyper:

Tempranillo

Klassifikasjon:

Gran Reserva DOCa Rioja

Vinifikasjon:

lagret 48 monter på Amerikansk og fransk fat

Alkohol:

13.0 %vol

Sukker:

1

Syre:

5,5

Serveringstemp.:

16-18 °C

Holdbarhet:

10 år fra angitt prgang
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