Roda I Reserva
Spania / Rioja

Vinhuset ble grunnlagt i 1989 av Mario Rotllant og Carmen Daurella. Kun Tempranillo, Garnacha og Graciano
brukes, - alle hjemlige druer, og ingen ferdig vin kjøpes inn fra andre vinhus. Eierne, som ikke har noen hast
med å få tilbake sine investeringer, har som mål å etterhvert lage en av verdens beste viner.
Druene kommer fra mer enn 30 år gamle vinstokker, noe som bare gir ca. 1,5 kg pr. vinranke.
Vingården, som ligger ganske høyt over havet i den vestlige delen av La Rioja, gir viner med god friskhet.
2016 var en utfordrende årgang. Vinmakeren hos Roda forteller at det var høye temperaturer tidlig på våren, litt
kjøligere under sommermånedene og lite regn. Dette ga en litt lavere avkastning i vinmarken, men god
konsentrasjon i druene som ble høstet omtrent som normalt og topp modenhet.

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOCa Rioja

Produsent

Bodegas RODA

Årgang

2017

Druetyper

96 % Tempranillo, 4 % Graciano

Vinifikasjon

Temperaturkontrollert gjæring på franske eikefat. Vinen er ufiltrert.

Lagring

16 mndr på franske eikefat (50/50 nye/brukte). Deretter 20 mndr flaskelagring før
salg.

Analyse

Alkohol: 14,5 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 10 år.

Karakteristikk

Intens, dyp kirsebærrød farge. Intense og friske aromaer av røde bær og mørk
frukt, kirsebær, plommer, noe mineraler og deilige krydder. Delikat smak av mørke
plommer med god fylde og silkebløte tanniner. Frisk, kompleks og krydret i stilen
med et hint av sigarboks. Elegant, harmonisk og meget lang ettersmak.

Serveringstemperatur

16 - 18° C

Passer til

Kraftige retter av lam, oksekjøtt, vilt, gryteretter.

Webside

www.roda.es

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

5610201

2531986

kr. 510,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

132415
Status: Skaffevare

Sukker: 2,1 g/l

Syre: 4,8 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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