Protos Gran Reserva
Spania / Ribera del Duero

Bodegas Protos holder til i Ribera del Duero, Spania. I sin spede begynnelse i 1927 het vingården Bodegas
Ribera del Duero, men i 1982 endret de navn til Bodegas Protos, som betyr den første. Bodegas Protos
autoriserte bruken av Ribera del Duero for alle i området. Ribera del Duero er et område med kontinentatl
klima. 1.400 hektar med vinmark 750-800 moh og som i hovedsak vender mot sør, noe som gir optimale
solforhold for modning av druene. Jordsmonnet er primært limestone. Alle druer høstes for hånd med dobbel
selektering når de ankommer vineriet. Først per drueklase og deretter drue for drue. Området har lite regn,
tørre og varme somre og lange, kjølige vintre. Forholdene gir langsom og gradvis modning av druer som gir
gode sukkernivåer og høy konsentrasjon av tanniner og farge til vinen.
Tempranillo druene kommer fra vinstokker som er mer enn 60 år gamle.
Vinrankene dyrkes i små parseller som er indentifisert av Bodegas Protos til å gi de mest konsentrerte druene
samt det beste mikroklimaet for plantene.

Type

Rødvin

Klassifikasjon

Ribera del Duero

Produsent

Bodegas Protos

Årgang

2014

Druetyper

Tempranillo

Vinifikasjon

Manuell innhøsting. Maserasjon i 3-4 uker med daglig batonnage. Malolaktisk
gjæring på eikefat, deretter 24 måneder lagring på fat, 80% franske fat og 20%
amerikanske fat, deretter 48 mnd på flaske

Analyse

Alkohol: 14,5 %

Holdbarhet

Lagringspotensiale 10 - 12 år.

Karakteristikk

Mørk rubinrød farge med oransje kant. På duft er den utrykksfull og kompleks med
dufter av modne mørke bær, kakao, tobkk, mineralsk toner, toffee med lett røkt
preg. Myke tanniner og lang ettersmak.

Serveringstemperatur

16-18

Passer til

Rødt kjøtt, viltkjøtt, lam, mørk sjokolade, modne oster.

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

13594201

5925342

kr. 489,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 1,7 g/l

Syre: 5,5 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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