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Świeże i lekkie w smaku, o zdecydowanym, ostrym i głębokim aromacie…
Aromat dymu i wędzenia, podkreślony przez balsamiczno-owocowe nuty…
Różnorodność i nietuzinkowość bukietów, aromatów i smaków.
To właśnie wyróżnia VINCI, ofertę specjalnie wyselekcjonowanych win,
niedostępnych na polskim rynku.
VINCI to ucieleśnienie naszej pasji do wina – trunku, który niezmiennie zaskakuje
i zachwyca smakoszy na całym świecie.
Oddajemy w Państwa ręce drugi numer MAGAZYNU WINO VINCI,
na łamach którego chcemy przybliżać efekty naszych winnych podróży.
W drugim numerze prezentujemy efekt naszych podróży do Argentyny i Hiszpanii,
skąd trafiły do nas jedne z najczęściej nagradzanych win na świecie.
Zaprosimy Państwa do trzech winnic - Achaval Ferrer w Argentynie oraz do Bodegas
Franco-Espanolas i Bodegas Corral w Hiszpanii.

Owoce naszych winnych podróży znajdą Państwo również w naszej ofercie na stronie
www.winovinci.pl.

Jacek Ślebzak
ZAŁOŻYCIEL WINO VINCI

Historia winnicy BODEGAS FRANCOESPAÑOLAS sięga 1890 roku. Wtedy to
do regionu Rioja przybyli Francuzi
w poszukiwaniu nowych winnic.
Francuskie winnice ucierpiały bowiem
pod wpływem plagi filoksery, groźnego
szkodnika winnic. Dało to początek
rozwoju regionu Rioja jako regionu
winiarskiego i doprowadziło również
do powstania winnicy BODEGAS
FRANCO-ESPAÑOLAS.
Winnicę założył - wraz z hiszpańskimi
partnerami - Francuz Fréderic Anglade
Saurat. To wyjaśnia nazwę winnicy "francusko-hiszpańskie winnice".
Winnica ma wyjątkową lokalizację.
Położona jest nad brzegiem rzeki Ebro,
nad którym położone jest również
miasto Logroño, stolica wspólnoty
autonomicznej La Rioja.
W swojej 125-letniej historii winnica
gościła wielu wybitnych ludzi, w tym
między innymi Ernesta Hemingwaya
czy króla Alfonso XIII.
Od 1983 roku winnica jest w posiadaniu
rodziny Eguizábal. Winnica angażuje się
w wiele nowych projektów i stała się
liderem w dziedzinie turystyki
winiarskiej z szeregiem wydarzeń
i aktywności kulturalnych.

To, co czyni winnicę BODEGAS FRANCOESPAÑOLAS wyjątkową to własna filozofia
produkcji, stawiająca na dłuższe niż
oficjalnie przyjęte okresy starzenia wina.
Dotyczy to starzenia zarówno
w butelkach, jak i beczkach. W efekcie daje
to niesamowitą równowagę pomiędzy
smakiem i aromatem drewna oraz owoców.
Winnica stawia na nowoczesną produkcję,
z wykorzystaniem najnowszych technologii.
W efekcie zyskała miano jednej
z najbardziej prestiżowej w Europie,
co potwierdzają wyniki ścisłych kontroli
jakości UE oraz liczne certyfikaty:
International Food Standards (IFS), BRC, ISO
14000, ISO 14001.
Warto również wspomnieć o licznych
odznaczeniach znanych i cenionych
magazynów winiarskich, np. Wine&Spirits
Magazine, Berliner Wein Trophy,
Wine Spectator czy Peñin Guide.
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RIOJA BORDON
GRAN RESERVA
2007
KRAJ POCHODZENIA: HISZPANIA
PRODUCENT: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS
REGION: RIOJA
KOLOR: CZERWONE
SMAK: WYTRAWNE
Wyjątkowy, pełny, ciepły i delikatny smak.
Doskonałe połączenie złożonych aromatów.
Idealne do pieczonego czerwonego mięsa,
dziczyzny oraz pikantnych serów.

Nagrody
Podwójny Złoty Medal / Berliner Wine Trophy / Niemcy / 2006
Złoty Medal /Selections Mondiales des Vins / Kanada / 2006
Złoty Medal /Concours Mondial de Bruxelles / Belgia /2006
Złoty Medal /Best Spanish Wines for Asia Challenge / Chiny / 2006
Srebrny Medal / Decanter / Wielka Brytania / 2006
Srebrny Medal / International Wine Challenge / Wielka Brytania /2006
Złoty Medal / Mundus Vini / Niemcy / 2005
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RIOJA BORDON
SELECCION
2011
KRAJ POCHODZENIA: HISZPANIA
PRODUCENT: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS
REGION: RIOJA
KOLOR: CZERWONE
SMAK: WYTRAWNE
Intensywny wiśniowo-czerwony kolor, z rubinowymi refleksami.
Aromat świeżych czerwonych owoców i przypraw, z anyżową
nutą. Na podniebieniu wyczuwalna głębia, dobrze zbalansowane,
eleganckie i gładkie.
Idealne do potraw duszonych, z makaronu, pieczonego drobiu,
wołowiny, jagnięciny, wieprzowiny, serów.

Nagrody

Złoty Medal / CINVE/ Hiszpania
Srebrny Medal / Concours Mondial de Bruxelles
90 points / Catavino / Hiszpania
Brązowy Medal / Decanter / Wielka Brytania
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ROYAL
RESERVA 2011

BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS
dania warzywne
nadziewane białe mięsa
wołowina
jagnięcina
wieprzowina
sery owcze
makarony

Pochodzenie: Rioja, Hiszpania
Kolor: czerwone
Smak: wytrawne
Szczep: Grenache, Mazuelo&Graciano,
Tempranilo

Smak i aromat:
Intensywny rubinowy kolor opalizujący
ceglaną czerwienią.
W nosie dominują żywiczne, korzenne
i pikantne aromaty.
Na podniebieniu gładkie i aksamitne.
Pełne smaku i siły.

Historia winnicy ACHAVAL FERRER sięga roku
1925. Leży ona na wysokości 1050 m n.p.m.
w portugalskim La Cosulta, Valle de Uco nad
rzeką Tunyan w otoczeniu drzew kasztanowca.
12 ha ziemi porasta nieszczepiona odmiana
Malbec, która dzięki nawadnianiu przez
roztopione wody z gór jest odporna na filokserę.
ACHAVAL FERRER oferuje światowej klasy wina,
nieustannie dążąc do poprawy ich jakości.
Włoskie korzenie marki, za sprawą Roberta
Cipresso, okazały się kluczowym wkładem
w ideologię firmy, której sukces opiera się na
zespołowym myśleniu, doświadczeniu i ciągłym
rozwijaniu metod upraw. Ich końcowy produkt,
czyli wino, to rezultat lat spójności, obsesji
na punkcie natury i szacunku do niej.
To wina „obsypane” nagrodami świata
winiarskiego.

Nagrody
"Piję te okrzyczane wina od Achaval-Ferrer i myślę sobie, no, jest
konkret, dają kopa, choć nie bez równoległej pieszczoty, sporo
w nich przesady, ale z polotem, potężny ekstrakt, to prawda,
tyle że towarzyszy mu świetny moment obrotowy, śruba dokręcona
na maksa, ale za to z wyczuciem. Bardziej Dostojewski
niż Dickens, bliżej do Led Zeppelin niż Aerosmith, raczej Aronofsky,
a nie Nolan. Nie jest to co prawda Szekspir, King Crimson czy
Bergman, no ale jesteśmy bądź co bądź w Nowym Świecie,
więc purystyczne malkontenctwo trzeba odłożyć na bok."

Całą recenzję win z winnicy Achaval Ferrer można
przeczytać na blogu "W tango z winem" >>> TU
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Dwa krzaki w jednej butelce

ACHAVAL FERRER
QUIMERA 2012
Jedna butelka tego wspaniałego argentyńskiego
czerwonego wytrawnego wina powstaje z gron
zebranych z dwóch krzaków winorośli.

Dzięki temu, że jedna butelka wina powstaje
z gron z dwóch krzaków winorośli wino ma
niesamowitą koncentrację.

Achaval Ferrer Quimera 2012 zaprezentuje nam
w kieliszku swoją stonowaną rubinową czerwień.
To wino pełne aromatu kwiatów, czarnej
porzeczki, jagody i porzeczkowego likieru.
Skoncentrowane o dobrze zintegrowanym smaku
czarnej porzeczki, lukrecji i gorzkiej czekolady
z tytoniową nutą.
Temperatura podania: 16⁰C – 18⁰C
Polecane do potraw z wołowiny oraz dziczyzny.
Polecamy dekantację co najmniej godzinę przed
podaniem.

PRZECZYTAJ RECENZJĘ WIN
Z WINNICY ACHAVAL FERRER
NA PORTALU WINICJATYWA.

Winnica BODEGAS CORRAL ma swój
początek ponad 100 lat temu.
Saturnino Daroca, urodzony i wychowany
w północno-hiszpańskiej prowincji Riojan,
hodowca winogron, postanowił założyć
swoją pierwszą winnicę w małej wiosce
Sojuela niedaleko Navarrete. Następnie
jego córka poślubiła Martina Corral,
którego to nazwisko do dziś widnieje
w nazwie marki.
W latach 50. poprzedniego stulecia
rodzinny biznes wkracza w nowy etap
i na nowe rynki światowe. Gregorio
i Florencio, trzecie pokolenie rodziny
Corral, włącząją się we wspólny rozwój
przedsiębiorstwa. By wyjść naprzeciw
rosnącemu zapotrzebowaniu na wina,
w 1974 roku powstają kolejne piwnice.
Tego samego roku, rodzinnie prowadzona
firma zmienia swój charakter i staje się
spółką akcyjną zarządzaną przez rodziny
z regionu Riojan.

DON JACOBO
RED ECOLOGICAL
2007
KRAJ POCHODZENIA: HISZPANIA
PRODUCENT: BODEGAS CORRAL
REGION: RIOJA
KOLOR: CZERWONE
SMAK: WYTRAWNE
Kolor ciemnej wiśni, z czerwonymi refleksami.
Aromat owocowy, soczystych i dojrzałych czerwonych borówek.
Odświeżający i zachęcający.
Intensywny i pełen smak. Pełna i okrągła budowa.
Średnia kwasowość i dobry balans smaków.
Idealne do dojrzałych serów i suszonych owoców.

Nagrody

Złoty Medal /Gilbert & Gaillard International Competition 2016
Brązowy Medal /Decanter Asia Wine Awards 2016
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DON JACOBO
WHITE 2015
ACHAVAL FERRER
owoce morza
pieczone ryby
grillowane ryby
gulasze z warzywami
aperitif
Polecane wegetarianom

Pochodzenie: Rioja, Hiszpania
Kolor: białe
Smak: wytrawne
Szczep: Viura
Smak i aromat:
Blado-żółty kolor z zielonymi refleksami.
Aromat świeżych owoców z tropikalną nutą
i kwaskowymi zielonymi jabłkami.
Kwiatowe, świeże i pełne wigoru.
W smaku delikatne, świeże i eleganckie.
Przyjemne w piciu, o dobrej strukturze
w ustach.

Zapraszamy do kontaktu!
Pomożemy Ci dobrać wino
idealnie pasujące do okazji
oraz budżetu, jakim
dysponujesz.
Zadzwoń lub napisz!
22 610 55 20
608 070 211
info@winovinci.pl

www.winovinci.pl

