
Wijnfiche

Ylirum - Crianza La Mancha DO
Tempranillo - Merlot

Spanje (CASTILLA LA MANCHA) — 2017

Domein
Vega Demara
De familie Mateos de la Higuera is reeds meer dan 60 jaar actief in de wijnindustrie. Ze kochten
een eerste wijngaard in 1946, beplant met Tempranillo. Hun filosofie is om de best mogelijke
kwaliteit uit de druiven te halen, daarom gebruiken ze ook enkel druiven uit eigen wijngaarden.
De Bodega bevindt zich in La Solana, gelegen in het grote gebied La Mancha, ten zuiden van
Madrid en in het midden tussen Sevilla en Valencia. Ze bezitten 86 Ha wijngaard in de vlakte aan
de voet van de Alhambra bergketen.

Vinificatie
Rode wijn verkregen van rijpe druiven uit eigen wijngaarden, met de hand geoogst en vervoerd in
kratten om schade aan de druiven te voorkomen. Later wordt een zorgvuldige selectie van de
druiven naar de gistingstanks vervoerd waar ze worden gevinifieerd bij een gecontroleerde
temperatuur met de meest geavanceerde wijnbereidingstechnieken. De wijn rijpt in Franse en
Amerikaanse eiken vaten om het beste van vat en druif te  krijgen aan het einde van de zes
maanden durende rijping.

Smaak
Een diepe kersenrode kleur. De neus wordt gedomineerd door aroma's van rood fruit en
bosvruchten. Bij contact met zuurstof verschijnen zoethoutaroma's, met een zachte kruidige en
geroosterde achtergrond. In de mond heeft de wijn een zachte maar krachtige aanzet en een
hoge smaakintensiteit. De smaak heeft een grote harmonie tussen rijp fruit en geroosterde,
kruidige en vanille aroma's (van eiken vaten).

Gerechten
Stoofpotje, Kaas - Kaasschotel, Lamsvlees - gegrild, Steak - gegrild
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Algemene info
Type: Rode wijn
Druivenrassen: Tempranillo (100%)
Teeltwijze: Traditioneel
Te bewaren (jaren): + 5-7
Serveertemperatuur: 16-18 °C
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