“BODEGA OLIVARES” Tinto DO
MURCIA - JUMILLA HISZPANIA
czerwone wytrawne

D.O. Jumilla obejmuje część Murcii oraz prowincji Albacete w Kastylii- La Manchy.
Tradycja wyrobu wina była tam rozpowszechniona już za czasów panowania Imperium
Rzymskiego. Gwałtowny rozwój winiarstwa w tym regionie nastąpił podczas epidemii
filoksery dziesiątkującej francuskie winnice w XIX wieku. Region winiarski Jumilla
otrzymał status "denominación de origen" w 1961 roku. We wspólnocie autonomicznej
Murcia uprawy i winiarnie koncentrują się wokół miasta Jumilla. W prowincji Albacete
apelacja obejmuje tereny przynależne do sześciu aglomeracji: Albatana, Fuente Álamo,
Hellín, Montealegre del Castillo, Ontur i Tobarra. Winnice należące do D.O. Jumilla
położone są na płaskich terenach na wysokości między 400 i 800 m n.p.m., w otoczeniu
stromych wzgórz. Ziemia ma tam płowy kolor, jest wapienna i zdecydowanie kamienista.
Cechuje ją niska zawartość substancji organicznych, średnia absorbcja wody i duża
przepuszczalność powietrza. Klimat jest gorący a nasłonecznienie przekracza 3.000
godzin rocznie. Charakteryzuje się znikomą ilością opadów: około 300 litrów wody na
metr kwadratowy w ciągu całego roku. D.O. Jumilla zdominowane są przez uprawy
czerwonego szczepu monastrell, który zajmuje aż 80% wszystkich upraw w apelacji.

Szczepy:
Monastrell 60%, Garnacha 30%, Syrah 10%
DO Jumilla

'

Charakterystyka wina
gleby: wapienne, kamieniste

'

- alkohol: 14,00 %
- kwasowość: 5,10 g/l

- cukier resztkowy: 2,00g/l

'

Opis:
dojrzewanie: stalowe zbiorniki
kolor: rubinowa czerwień
bukiet: dojrzały jagody,
smak: na podniebieniu jagody i nuty czarnego bzu, przyjemne
taniny; w odbiorze soczyste
serwowanie: 16-18°C, podawać do miękkich, duszonych czerwonych
mięs
WINO Piotr Gonciarz ul. Piątkowska 161; 60-650 Poznań#
www.winopg.pl

“BODEGA OLIVARES” Crianza DO
MURCIA - JUMILLA HISZPANIA
czerwone wytrawne

D.O. Jumilla obejmuje część Murcii oraz prowincji Albacete w Kastylii- La Manchy.
Tradycja wyrobu wina była tam rozpowszechniona już za czasów panowania Imperium
Rzymskiego. Gwałtowny rozwój winiarstwa w tym regionie nastąpił podczas epidemii
filoksery dziesiątkującej francuskie winnice w XIX wieku. Region winiarski Jumilla
otrzymał status "denominación de origen" w 1961 roku. We wspólnocie autonomicznej
Murcia uprawy i winiarnie koncentrują się wokół miasta Jumilla. W prowincji Albacete
apelacja obejmuje tereny przynależne do sześciu aglomeracji: Albatana, Fuente Álamo,
Hellín, Montealegre del Castillo, Ontur i Tobarra. Winnice należące do D.O. Jumilla
położone są na płaskich terenach na wysokości między 400 i 800 m n.p.m., w otoczeniu
stromych wzgórz. Ziemia ma tam płowy kolor, jest wapienna i zdecydowanie kamienista.
Cechuje ją niska zawartość substancji organicznych, średnia absorbcja wody i duża
przepuszczalność powietrza. Klimat jest gorący a nasłonecznienie przekracza 3.000
godzin rocznie. Charakteryzuje się znikomą ilością opadów: około 300 litrów wody na
metr kwadratowy w ciągu całego roku. D.O. Jumilla zdominowane są przez uprawy
czerwonego szczepu monastrell, który zajmuje aż 80% wszystkich upraw w apelacji.
Szczepy:
Monastrell 100%
DO Jumilla

'

Charakterystyka wina
gleby: wapienne, kamieniste

'

- alkohol: 15,00 %
- kwasowość: 5,30 g/l

- cukier resztkowy: 2,00g/l

'

o dużym potencjale do starzenia 2020
Opis:
dojrzewanie: beczka dębowa 12m-cy, butelka 12 m-cy
kolor: rubinowa czerwień
bukiet: zauważana wiśnia, jagoda i śliwka
smak: dostojne, z nutą kawy, orzechów i ziół śródziemnomorskich;
doskonale zbalansowana kwasowość
serwowanie: 16-18°C, podawać dania mięsne, mocno przyprawione,
w obecności grzybów
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“BODEGA OLIVARES” Dulce DO
MURCIA - JUMILLA HISZPANIA
czerwone słodkie

D.O. Jumilla obejmuje część Murcii oraz prowincji Albacete w Kastylii- La Manchy.
Tradycja wyrobu wina była tam rozpowszechniona już za czasów panowania Imperium
Rzymskiego. Gwałtowny rozwój winiarstwa w tym regionie nastąpił podczas epidemii
filoksery dziesiątkującej francuskie winnice w XIX wieku. Region winiarski Jumilla
otrzymał status "denominación de origen" w 1961 roku. We wspólnocie autonomicznej
Murcia uprawy i winiarnie koncentrują się wokół miasta Jumilla. W prowincji Albacete
apelacja obejmuje tereny przynależne do sześciu aglomeracji: Albatana, Fuente Álamo,
Hellín, Montealegre del Castillo, Ontur i Tobarra. Winnice należące do D.O. Jumilla
położone są na płaskich terenach na wysokości między 400 i 800 m n.p.m., w otoczeniu
stromych wzgórz. Ziemia ma tam płowy kolor, jest wapienna i zdecydowanie kamienista.
Cechuje ją niska zawartość substancji organicznych, średnia absorbcja wody i duża
przepuszczalność powietrza. Klimat jest gorący a nasłonecznienie przekracza 3.000
godzin rocznie. Charakteryzuje się znikomą ilością opadów: około 300 litrów wody na
metr kwadratowy w ciągu całego roku. D.O. Jumilla zdominowane są przez uprawy
czerwonego szczepu monastrell, który zajmuje aż 80% wszystkich upraw w apelacji.
Szczepy:
Monastrell 100%
DO Jumilla
Charakterystyka wina
gleby: wapienne, kamieniste
wiek winnicy: 45 lat; wydajnosć krzewu: mniej niż 1kg

'

- alkohol: 16,00 %
- kwasowość: 5,00 g/l

- cukier resztkowy: 200,00g/l

'

o dużym potencjale do starzenia 2030
Opis:
dojrzewanie: metalowe zbiorniki
kolor: ciemna - granatowa
bukiet: zauważana wiśnia, jagoda i śliwka
smak: dostojne, z nutą kawy, orzechów i ziół śródziemnomorskich;
doskonale zbalansowana kwasowość
serwowanie: 14°C, doskonale pasuje do czekoladowych deserów oraz
leśnych owoców podanych z serem pleśniowym
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