
Wijnhuis
‘Wanneer het pad wijsheid is, heeft de tijd opgedaan’.Rioja VegaTijd krijgt waarde, dat is de oorsprong 

van deze wijnmakers. Alvorens de tijd waarop Denominación de Origen Calificada was gevestigd heette 

dit wijnhuis al Rioja Vega. Rioja is een herkomstbenaming die nu wordt beschermd in het keurmerk. 

Rioja Vega is het enige wijndomein in Rioja dat haar naam mocht behouden en is vandaag de dag een 

van de vijf producenten waarvan wijnbouw en traditie teruggaat naar het begin van wijncultuur in deze 

uitstekende Spaanse wijnregio. Dit waren de jaren waarin de Franse wijnmeesters de druifluis die de 

wijngaarden in hun land verwoestte ontvluchten en ervoor kozen om zich in Rioja te vestigen. Ruim 125 

jaar zijn voorbijgegaan sinds die tijd en door verder te gaan met de dezelfde filosofie en traditie heeft 

Rioja Vega gestaag wijsheid, ervaring en kennis verworven. Door aanpassingen op de technologische 

vooruitgang en onderzoek naar viticultuur slagen zij erin om een brede waaier van wijnen aan te bieden 

in topklasse. De filosofie van Rioja Vega is voor het behoud van de karakteristieke smaken van de 

druiven vanuit oude wijngaarden, teneinde zij dit willen overbrengen in het glas. Rioja Vega vat wijn 

volledig samen als een middel om mensen samen te brengen in gelukkige reünie. Wijn is een passie voor 

Rioja Vega en het enige doel is om deze passie te delen met mensen zodra ze hun wijnen proeven.

Wijnbeschrijving
Een moderne en hippe wijn, toegankelijk en fruitig van stijl gemaakt van een unieke blend van 50% 

Garnacha en 50%Graciano. Graciano betekend letterlijk ‘Nee dank je’ omdat deze druif vroeger 

erg lastig was voor een wijnmaker om te vinifieren tot een waardevolle wijn .  Door de moderne 

wijnbereidingstechnieken van Rioja Vega slagen zij erin deze blend veel karakter te geven. Veel 

smaakaroma’s,  bosfruit in goede balans met aardse tonen en subtiele kruidigheid. Erg zachte tot bijna 

geen tannine door korte tijd houtrijping. Fris en vers. 

Wijn-Spijscombinatie
Mooi in combinatie met zuiglamsvlees, roodvlees, stoof, tonijn van de grill en lichte kaassoorten

Bodega Rioja Vega, GG Joven - Garnacha y Graciano, DOC Rioja 

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  

Druivensoort:

Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 

Serveertemperatuur: 

Bewaaradvies:

Besteleenheid:

W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

Domeninación de Rioja Calificada

Garnacha & Graciano

6 maanden Amerikaans eikenhout

Rioja Alta

14 graden

Spanje

13,50%

2 tot 4 jaar

6 flessen


