CASTILLO PERELADA
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Perelada is een middeleeuws stadje gelegen in het
noordoosten van Spanje en is het centrum van het
wijngebied Empordà Costa Brava. Het kasteel van Perelada
heeft uitgebreide ondergrondse kelders die door de
wijnproducent voor de productie en lagering gebruikt
worden. Daarnaast herbergt het kasteel ook een schitterend
glas- en wijnmuseum.
Wijn wordt bij Perelada al gemaakt sinds de Middeleeuwen,
zoals we kunnen vinden in verschillende documenten en
perkamenten uit deze periode in de bibliotheek. Toen Miguel
Mateu dit ensemble van monumenten in 1923 kocht, was
één van zijn belangrijkste doelstellingen om de
wijnproducerende traditie nieuw leven in te blazen, een
traditie die meer levend is dan ooit deze dagen en dat is
opgenomen in de toepassing van de meest moderne
technologie om wijnen te creëren die de nuances van de
gronden en wijngaarden van de Empordà in perfectie
opnemen.
De Empordà is een klein gebied met een veel verscheidenheid van gronden in tegenstelling tot andere wijngebieden
in de wereld. Leisteen hellingen, zanderige valleien. Fluviatiele sedimenten van klei, leem en grind bodems ...
Gronden zijn hier getuigen geweest van hoe verschillende beschavingen de kunst van het wijnmaken hebben
gecultiveerd en de ongelijksoortigheid van de grond hebben benut om met een druif te werken die een breed scala
aan nuances kent.

Fluviatiele sedimenten van klei, leem & grind
Het familiebedrijf is eigendom van de familie Suqué Mateu uit Barcelona. In de ondergrondse kelders worden Franse
(Allier en Nevers) en Amerikaanse eikenhouten vaten gebruikt voor de rijping en lagering van de wijnen.

5 FINCAS RESERVA
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

15,95

Spanje

District

Empordà

Artikel

nrd-1442.10

Naam

5 Fincas Reserva

Wijnhuis

Castillo Perelada

Soort

Rood, 750ml

Druivensoort

Garnaxta, Syrah, Merlot, Cabernet
Sauvignon

Kleur

Donkerrood

Smaaktype

Vol droog

Alcohol

14%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Rijping

De 5 Fincas Reserva wordt 21 maanden gerijpt op Franse en Amerikaanse barriques.

Indruk

In de neus royaal rijp fruit, toast en vanille, in de mond vol en krachtig, met ronde tannines en
een kruidige afdronk. Bosbessen, bramen, een vleugje peper en mooie, gerijpte tannines.

Past Bij

Prachtige, zeer complexe en geconcentreerde wijn. Boordevol met diverse smaaknuances.
Krachtig met een lange afdronk. Door zijn sterke karakter bij uitstek geschikt om te drinken bij
kruidige vleesgerechten, wild, pittige kazen.

Omschrijving

Zo dankt ook de 5 Fincas Reserva zijn naam aan de 5 verschillende fincas (wijngaarden) waar
de druiven voor de wijn worden verbouwd. De verscheidenheid aan bodemsoorten én
druivenrassen (Garnaxta, Syrah, Merlot, en Cabernet Sauvignon) stelt het domein in staat
ieder jaar weer een optimale blend te creëren. Als finishing touch wordt de wijn 21 maanden
gerijpt op Franse en Amerikaanse barriques.

QR-Code

Scan de QR-Code
en bekijk deze wijn
op de website.
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