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Familjen Valdelanas gästfrihet och intressanta historia kryddar 
upplevelsen av de prisbelönta vinerna som producerats i familjens 
bodega sedan 1600-talet. Härliga moderna Riojaviner med ett genuint 
och historiskt arv.

— Mattias Németh

Familia Valdelana Rioja Tempranillo
Rioja

40BV413 12

PASSAR TILL
Passar till smakrik tapas, rött grillat kött 
eller smakrika grytor av både nötkött och 
fågel.

OM PRODUCENTEN
Familjen Valdelana har odlat och 
producerat vin i fjorton generationer i byn 
Elciego i området Rioja Alavesa som anses 
som platsen där Riojavinet har sitt urspr 
ung. I dag drivs  familjen verksamhet av 
Juan Jésus Valdelana och hans barn Judit 
och Juan men där farfar Isidoro 
fortfarande håller  ett vakande öga över 
familjens verksamhet. Valdelanas totala 
odlingsareal på 100 hektar är fördelat på  
67 olika vingårdslotter och planterat med 5 
olika druvsorter. Med yngsta sonen Juan 
som vinmakare tillsammans  med pappa 
Juan Jésus har man tagit in det moderna 
Rioja i Valdelanas stil och man skördar 
stora framgångar i utmärkelser och höga 
poäng bland vinjournalister.

Årgång

2018

Alkohol

14% vol

DRUVOR
95 % Tempranillo, 5 % Viura

TILLVERKNING/ODLING
Vinet kommer från familjen 
Valdelanas vingårdar i Rioja Alavesa 
där vinstockarna nått en ålder på 
minst 37 år. Omkring den tredje 
veckan i september skördas druvorna. 
Vinet genomgår traditionell 
vinifikation med lågtempererad 
skalmaceration i 18 dagar där 
överpumpning sker två gånger per dag 
i början för att sedan gå över till mer 
försiktig överpumpning en gång om 
dagen på slutet.

KARAKTÄR
Aromatisk, fruktig doft av vilda 
björnbär, hallon, röda vinbär och 
jordgubbar. Smaken är välbalanserad 
med intensiv och kraftig frukt och 
lång rödfruktig eftersmak.

Med reservation för ändringar
gas t rodev . se




