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Dit wijnhuis en de wijngaarden bevinden zich in een 
unieke enclave onder de Sierra de Cantabria. Deze bergketen is een natuur-
lijke barrière die de vochtige en koude wind uit de Cantabrian vasthoudt, 
waardoor de luchtvochtigheid kan passeren alleen voor de goede ontwik-
keling van de wijnstok. Aan de andere kant zijn we in een gebied onder in-
vloed van het mediterrane klimaat dat zorgt voor zon en de warmte die 
nodig is voor de plant. De wijngaarden liggen op gronden van klei-
kalkachtige samenstelling en richten de meeste van noord naar zuid met 
een steile helling van de Sierra de Cantabria naar de rivier de Ebro. 

Deze eigenschappen genereren de optimale omstandigheden van bloot-
stelling en vochtigheid voor de groei van de wijnstok en de rijping van de 
druiven. 57 hectare wijngaarden, met een gemiddelde leeftijd van 48 jaar, 
zijn de beste garantie voor het wijnhuis. Het werk in het veld heeft speciale 
aandacht omdat daar de wijn wordt geboren. De beheersing van opbreng-
sten per hectare en respect voor het milieu zijn cruciaal voor de kwaliteit 
van deze wijnen. 
Wijnhuis: Bodegas Launa 

Land van herkomst: Spanje 

Streek: DOCG Rioja 

Druivenrassen: 90 % Tempranillo en 10 % Mazuelo 36 jaar oude stokken. 

Oogst: De druiven worden geheel handmatig geoogst. 

Wijngaard: Het klimaat ter plaatse is Mediterraan, maar wordt beïnvloedt 
door de Atlantische Oceaan. Kalkhoudende bodem, zandachtige structuur, 
locaal sterk kiezelhoudend. 

Vinificatie: vergisting bij een temperatuur van 16°C. over 20 dagen waarbij 
de most (lie) in contact blijft met de wijn. 

Kleur:  Donker rood met kersenkleur tonen 

Neus: Tonen van donker fruit met lichte aardsheid en houttonen 

Smaak: Rijk geconcentreerd en een lange afdronk. 

Lagering: De vergisten wijn ondergaat  een vatlagering van 15 
maanden op Amerikaans en Frans eiken van twee jaar oud. 

Lekker bij: Rundvlees en stoofgerechten 

Serveren: Niet te warm, echt genieten? Even de wijn laten rusten  in een 
wijnkaraf, verbluffend lekker op 17°C 

Alcohol % : 13,5 
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