“VALDELAGUNDE” Especial Cuvee Verdejo
Pablo Escudero Castilla- Leon RUEDA HISZPANIA
białe wytrawne

D.O. Rueda to hiszpańskie oznaczenie pochodzenia (Denominación de Origen)
przyznawane winom pochodzącym ze wspólnoty Kastylia i León. Oznaczenie to
obejmuje swoim zasięgiem 72 miejscowości, z których 53 leżą w prowincji Valladolid, 17
– na północy prowincji Segovia i 2 na północy prowincji Ávila. Jest to region znany
przede wszystkim z białych win wytwarzanych głównie ze szczepu Verdejo.'
D.O. Rueda skupia się wokół miasta Rueda, położonego w prowincji Valladolid, około
170 km na północny zachód od Madrytu. Jest to teren płaskowyżu o przeciętnej
wysokości od 600 do 780 metrów nad poziomem morza. Rzeka Duero przecina ten
obszar ze wschodu na zachód. Pomysł na utworzenie oznaczenia D.O. Rueda pojawił
się po raz pierwszy w 1935 roku, ale dopiero duża inwestycja ze strony położonej w
regionie Rioja winnicy Marqués de Riscal w 1972 roku zapoczątkowała nową erę
produkcji wina wysokiej jakości, bazującego tak jak wcześniej na winogronach odmiany
Verdejo. Oficjalnie przyznano regionowi oznaczenie pochodzenia dopiero w 1980 roku.'
Główne szczepy winogron akceptowane przez D.O. Rueda to odmiany białe Verdejo,
Viura i Sauvignon Blanc oraz czerwone – Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot i
Garnacha.
Szczepy:
Verdejo 100%
Vino de la Tiera de Castilla y Leon
Charakterystyka wina
gleby: aluwialne
wiek winnicy: 30 lat

'

- alkohol: 13,00 %
- kwasowość: 5,11 g/l

- cukier resztkowy: 6,00g/l

'

Opis:
dojrzewanie: metalowe zbiorniki i beczka dębowa
kolor: jasna słomkowa barwa ze złotymi re&eksami
bukiet: charakteryzuje je świeżość i obecność cytrusów
smak: wyraźne pikantne smaki z wyraźną morelą brzoskwinią i
ananasem; pojawia się także wanilia; przyjemność sprawia
zrównoważona kwasowość, długie i intensywne
serwowanie: 6-8°C, polecamy o ryb i warzyw
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“VALDELAGUNDE” Verdejo P. Escudero
Castilla-Leon RUEDA HISZPANIA
białe wytrawne

D.O. Rueda to hiszpańskie oznaczenie pochodzenia (Denominación de Origen)
przyznawane winom pochodzącym ze wspólnoty Kastylia i León. Oznaczenie to
obejmuje swoim zasięgiem 72 miejscowości, z których 53 leżą w prowincji Valladolid, 17
– na północy prowincji Segovia i 2 na północy prowincji Ávila. Jest to region znany
przede wszystkim z białych win wytwarzanych głównie ze szczepu Verdejo.'
D.O. Rueda skupia się wokół miasta Rueda, położonego w prowincji Valladolid, około
170 km na północny zachód od Madrytu. Jest to teren płaskowyżu o przeciętnej
wysokości od 600 do 780 metrów nad poziomem morza. Rzeka Duero przecina ten
obszar ze wschodu na zachód. Pomysł na utworzenie oznaczenia D.O. Rueda pojawił
się po raz pierwszy w 1935 roku, ale dopiero duża inwestycja ze strony położonej w
regionie Rioja winnicy Marqués de Riscal w 1972 roku zapoczątkowała nową erę
produkcji wina wysokiej jakości, bazującego tak jak wcześniej na winogronach odmiany
Verdejo. Oficjalnie przyznano regionowi oznaczenie pochodzenia dopiero w 1980 roku.'
Główne szczepy winogron akceptowane przez D.O. Rueda to odmiany białe Verdejo,
Viura i Sauvignon Blanc oraz czerwone – Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot i
Garnacha.
Szczepy:
Verdejo 100%
Castilla-Leon - Rueda
Charakterystyka wina
gleby: aluwialne
wiek winnicy: 30 lat

'

- alkohol: 12,50 %
- kwasowość: 5,10 g/l

- cukier resztkowy: 3,10g/l

'

Opis:
dojrzewanie: metalowe zbiorniki
kolor: jasna słomkowa barwa ze złotymi re%eksami
bukiet: charakteryzuje je świeżość i obecność cytrusów
smak: odnaleźć można tu nuty kopru, anyżu i odrobinę owoców
tropikalnych; zachowuje swoją charakterystyczną lekkość, w
odbiorze świeże i łatwe do picia
serwowanie: 6-8°C, lekkie przystawki, ryby i skorupiaki
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