SPANJE - TORO

Coral Duero
2018 R'sedas - 4 Meses en Barrica
Tinta de Toro - Planting 1944

- 0,75L

KWESTIE VAN SMAAK
Donkere robijnrode kleur met paarse schakering. Uitbundige neus van
rood en zwart fruit en noties van bloemen begeleid door licht
geroosterde tonen. De smaak is vol en sappig en wordt gedragen door
een verfijnde structuur. Elegant en evenwichtig. Medium lange en
aangename afdronk.
Klimaat:
Het klimaat in Toro is redelijk hard. Lange, warme en droge zomers. De winters
kunnen heel koud zijn en tussendoor valt er zeer beperkt neerslag. Ook 's nachts
kunnen de temperatuurverschillen groot zijn. Samen met de arme bodems
bepalen zij het unieke karakter van Toro.

Ondergrond:
De jongste wijngaard geplant in 1944. Hoogte: 758m. Noord-West oriëntatie.
Zanderige leemgronden met keien.

Vinificatie:
100% Tinta de Toro (Tempranillo). Handmatige pluk half september. Koele
fermentatie om zijn fruitig, fris karakter nog meer naar voren te laten komen. Vrij
lange maceratie in inox vaten. Daarna rijping gedurende 4 maanden op een blend
van Franse en Amerikaanse eik.

CORAL DUERO
Coral Duero werd in 2003 opgericht door Jesus Fernandez. Hij is een 'visionair' die
zijn strepen heeft verdiend in de maritieme wereld. Door Coral Duero en meteen
ook enkele van de alleroudste wijngaarden van Toro te kopen, legde hij de lat
hoog met als ultieme ambitie 'de beste wijn van Toro maken'. De meeste
druivelaars staan nog op hun originele onderstokken en bleven gespaard van
phylloxera. Coral verwijst naar zijn maritiem verleden en Duero is een hommage
aan de gelijknamige rivier die als levensader door het onherbergzame landschap
van Toro stroomt. Vrij snel kwamen de eerste bekroningen en ook Robert Parker
vereerde de 'Rompesedas' met 93 punten. Ondertussen is Jesus met pensioen en
geeft hij de fakkel door aan een jong team van talentvolle managers en
wijnmakers. Zij bouwen verder op zijn droom en maken van Coral Duero een van
de ultieme smaakbelevingen van de appellatie Toro.
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