Yotuel 2017 (rood)
Wijnhuis:
Herkomst:
Streek:

Bodegas y Viñedos Gallego Zapatero
Ribera del Duero DO
Castilla y León – Spanje

Druiven:
Alcohol:
Bewaren:
Drinken:

100% Tinto del País (lokale naam voor Tempranillo)
14,0%
7-15 jaar
16-18° Celsius

Bodem:

Kalksteen met leem en klei.

Wijngaard:

In het dorp Anguix worden de druiven geoogst van vier percelen:
Molino, Dujos, Fuente Cojo en Pincha Ratas. De druiven worden per
perceel vergist om later, na zorgvuldige analyse, te worden
samengevoegd.

Klimaat:

Op een hoogte van meer dan 800 meter is de klimatologische situatie
heel bijzonder: de winters zijn koud en lang en de kans op vorst in het
voorjaar is dan ook groot. De zomer is kort en heet. Cruciaal is het
verschil in dag- en nachttemperatuur; dat kan in augustus oplopen tot
meer dan 30°C. ’s Nachts krijgt de wijnstok rust om zich overdag te
concentreren op het maken van de perfecte druif. In de regio valt
gemiddeld 430 mm. Dat is niet veel.

Neus en mond:

Intense rijpe zwarte en rode vruchten. Denk aan zwarte bessen, bramen
en gedroogde dadels en grote rozijnen. Met tonen van espressobonen,
mokka en de vanille van het eikenhout. In de mond een haast zoetrijpe
aanzet. Een intensief mondgevoel, maar met behoud van jeugdige
frisheid. Een degelijke tanninestructuur en geringe zuurgraad.

Culinair:

Dinerwijn van formaat. Gedurende de koele najaars- en wintermaanden
een dankbare compagnon van uiteenlopende stoofgerechten. Voor de
hardcore bbq'ers: de wijn sluit naadloos aan op de vettere delen van het
rund. Dichtschroeien op hoog vuur en daarna op laag vuur langzaam
garen.

Bijzonderheden:

De met de hand geplukte druiven zijn op 19 september 2017 geoogst en 13 april 2019 is de
wijn in de fles gegaan. De wijn rijpt 10 maanden op gedeeltelijk nieuw Frans (90%) en
Amerikaans (10%) eiken; de rest is op beton. Omdat de druiven strikt biologisch worden
geteeld, is er veel werk in de wijngaarden. De zeer lage opbrengsten zijn de basis voor de
uitzonderlijke kwaliteit van deze wijn.

https://www.bodegasgallegozapatero.com/en/wines/yotuel-roble/

