ESPANA, RIBERA DEL
DUERO Bodegas Hacienda
Monasterio

RIBERA DEL DUERO
Bodegas Hacienda Monasterio

Ribera del Duero heeft als wijn-appellatie de laatste jaren
een zeer goede reputatie opgebouwd. Gelegen in CastillaLeón, zo'n 200 kilometer ten Noorden van Madrid, geniet
het van zeer warme zomerdagen (overdag temperaturen
tot 40 graden) en frisse nachten (15 à 20 graden). Dit
grote verschil tussen dag en nacht is een enorm voordeel
voor de wijnstokken. Doordat die 's nachts kunnen
'rusten' verkrijgt men later fijnere wijnen met meer
frisheid en finesse. Dit temperatuurverschil doet zich hier
voor doordat de wijngaarden op een hoogte van 750 à
800 meter liggen. De meest gebruikte druif is de
'Tempranillo' die hier ook wel 'tinto del pais' of 'tinto
fino' wordt genoemd. In de vallei van de Duero-rivier,
tussen 'Pesquera' en 'Valbuena de Duero' ligt de prachtige
bodega 'Hacienda Monasterio'. Hun wijngaarden liggen
op een zuid gerichte helling, wat perfect is voor het
verbouwen van wijndruiven. Ook de kalkhoudende
ondergrond komt zo 'uit het boekje'. Om hun ranken niet
te veel te belasten, is het domein heel dicht aangeplant
wel twee keer meer wijnranken per hectare dan
gemiddeld de norm is. Hierdoor kunnen de planten niet al
te veel druiven aanmaken, en komt de essentie van de
bodem rechtstreeks in de wijn terecht. Op de 160
hectaren die het domein telt, zijn Tinto Fino
(=Tempranillo), Cabernet-Sauvignon en Merlot
aangeplant die samen (respectievelijk 80%, 10% en 10%)
18 maanden mogen rijpen op eiken vaten. Robert Parker
is alvast fan, met scores die steeds in de 90 reiken. Deze
wijn heeft een robijnrode kleur, mooie fruitige aroma's
die eindigen met een minerale toets en uiteraard ook
redelijk wat hout, na de lange vatrijping. In de mond is
hij fruitig en sensueel zacht, met subtiele tannines die
voor een mooi evenwicht zorgen. Prachtige wijn!

La superbe bodega 'Hacienda Monasterio' est blottie dans
la vallée du Duero entre Pesquera et Valbuena de Duero.
Le coteau orienté plein sud sur lequel sont plantées les
vignes est parfait à la culture de la vigne. Le sous-sol
calcaire joue évidemment également un rôle favorable.
Pour ne pas trop charger les vignes, la plantation est
extrêmement dense, il y a deux fois plus de vignes
plantées par hectare que la norme moyenne. Les ceps ne
peuvent donc pas produire trop de grappes et la
quintessence du sous-sol se retrouve directement dans le
vin. Le vignoble du domaine qui couvre 160 hectares est
planté de tempranillo (aussi appelé tinto fino) à 80%, de
cabernet sauvignon à 10% et de merlot à 10%. Le vin est
élevé 18 mois en fûts de chêne. Cette Crianza possède
une robe rouge rubis, un nez qui dévoile d'agréables
arômes de fruits, un boisé noble et une touche minérale.
La bouche est fruitée et d'une suavité sensuelle, sur un
fond de tannins subtils qui assurent un équilibre parfait.
Magnifique !
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