Ramon Bilbao Edición Limitada
Spania / Rioja

Vinhuset Bodegas Ramón Bilbao ble stiftet i 1924 av Ramón Bilbao Murga som hadde drevet med salg av vin
siden 1896. Ramón var en fremtidsrettet vinbonde som virkelig kunne kunsten å lagre vin, - han var faktisk en
pionér på området.
Den siste gjenlevende etterkommer, Ramón Bilbao Pozo, døde i 1966, og bedriften ble deretter solgt.
Idag er Bodegas Ramón Bilbao eid av Diego Zamorra S.A., en av de største drikkevare-produsentene i Spania,
og som alltid leveres det lagringsdyktige kvalitetsviner.
2016-årgangen kom i gang 15 dager senere enn normalt. En meget kald vinter, og mange regnskurer på
våren, ble etterfulgt av en tørr og varm sommer. Vekstforholdene var allikevel gode grunnet alt regnet tidligere i
sesongen. Innhøstingen foregikk uten problemer og druene var av meget god kvalitet.

Type

Rødvin

Produsent

Bodegas Ramón Bilbao

Årgang

2018

Druetyper

100% Tempranillo

Vinifikasjon

Tradisjonell temperaturkontrollert gjæring i trekar

Lagring

Lagret 14 mndr i nye franske eikefat. Deretter 10 mndr på flaske.

Analyse

Alkohol: 14,0 %

Holdbarhet

Kan lagres i opp til 5 år

Karakteristikk

Intens og strålende klar rubinrød farge. Aromatisk, ren og intens duft og smak av
mørk, moden frukt, lakris, sandeltre og eukalyptus i harmoni med sekundære
aromaer fra fatet (rosépepper, cedertre, ristet brød og mørk sjokolade). Fyldig og
lang med modne, velintegrerte tanniner.

Serveringstemperatur

16 - 17° C

Passer til

Oksekjøtt, røkte og krydrede retter, gjerne kinesisk og meksikansk, bløte oster.

Webside

www.bodegasramonbilbao.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

10842501

5329503

kr. 169,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

156617
Status: Skaffevare

Sukker: 2,7 g/l

Syre: 6 g/l

Høyoppløselig bilde

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Nærmere informasjon finner du her:
· https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/alkohol/alkoholens-virkning-pa-kroppen ·
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