
Buena Pinta - Bodegas y Viñedos Ponce

Soepel rood

75 cl

Spanje

Castilla la Mancha

Garnacha Tinto, Moravia Agria

7 maanden op eikenhouten vaten

2018

Gegrild vlees, Harde kazen

De wijn
Delicate uitdrukking van aardbei, kers en rode bes met een vleugje zwarte peper. Levendige en fruitige aanzet met smaken
van rood fruit en rode bes en mooie, verfijnde zuren. 

Robert Parker:The 2018 Buena Pinta is a different red, as it's a blend of 85% Moravia Agria with 15% Garnacha fermented
and matured in 4,500-liter oak vats. It's light, with 12% alcohol, and has very good freshness. It's pale, but not as pale as La
Xara, and slightly reductive/flinty, a character of Moravia Agria, an ancient variety, but it soon opens up to reveal bright red
fruit and high-pitched tones. This character is more obvious in cooler years like 2010 or 2013. It has a mixture of floral and
peppery aromas and a pumice-like stoniness with something balsamic. The palate is light and the tannins are fine; there is
good freshness and a supple, tasty finish. Decant in advance. This should develop nicely in bottle. Awesome value. 8,000
bottles produced. It was bottled in July 2019.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Het wijnhuis
Bodegas y Viñedos Ponce ligt in Villanueva de la Jara, een onopvallend dorpje op ongeveer 160 km - ten westen -
van Valencia. Het wijnhuis bezit 22 hectares aan wijngaarden. 

Eigenaar Juan Antonio Ponce heeft het vak als kleine jongen van zijn vader geleerd. Reeds op 17-jarige leeftijd werd hij
oenoloog. Als jonkie van 23 nam hij het familiewijngoed van zijn vader over, en groeide hij in korte tijd uit tot een van de
beste adressen in de relatief onbekende Denominación de Origen Protegida Manchuela.

Sinds Robert Parker’s Wine Advocate en Jancis Robinson de bodega hebben ontdekt is het geen geheimtip meer. Dat is
overigens geen wonder aangezien de wijnen van Juan vandaag de dag tot de spannendste wijnen behoren die het Iberisch
Schiereiland te bieden heeft.

De druiven zijn afkomstig van oude wijnstokken op klei- en kalkbodems. De oogst, de selectie van de druiven en het
ontstelen geschieden manueel. De opvoeding gebeurt zowel op houten vat als in de fles. Wijnen voor connoisseurs!


