2019 CASA FUERZA SYRAH ØKO
FAKTA
Rødvin
Drue(r): 100% Syrah
Alkohol: 13.5%
Skruelåg: Ja
Varenummer: L0335111935
Anbefales til:

Spanien, Roots Beverages
Distriktet
Castilla-La Mancha er Spaniens absolut største vindistrikt. Området ligger med sine ca. 8 mio. hektarer vinmarker på
en høj slette syd for Madrid. Her er jorden billig og klimaforholdene, med tørre og varme somre og kolde vintre, giver
mulighed for mere miljøvenlig vindyrkning med bl.a. færre sprøjtemidler mod insekter og skimmel. Flere producenter
har taget skridtet videre til ren økologisk dyrkning. Områdets største udfordring er mangel på vand, som i fremtiden
kan vise sig at blive fatal for vindyrkningen.
Tidligere producerede området ret neutrale og en smule rustikke både hvid- og rødvine, men som flere af de andre
spanske vindistrikter, har Castilla-La Mancha gennemgået en enorm kvalitetsudvikling de seneste år med blandt andet
nye druekloner, bedre dyrkningsmetoder og mere moderne vinificeringer. Man har fx fundet de rette steder i højden
(køligere) til at plante de gamle, klassiske, lokale hvidvins-druesorter som Airen, Viura, Macabeo og Verdejo, men
også fundet plads til druer som Chardonnay, Sauvignon Blanc og Moscatel. Det samme er sket for de røde druer, hvor
man blandt andet har genopdaget Bobal, Garnacha, Monastrell og Cencibel (Tempranillo), som i dag bliver suppleret
med fx Cabernet Sauvignon, Syrah og Merlot. La Mancha byder i dag på et hav af rigtig spændende vine til pengene,
både i DO og i Vino de la Tierra.
Producenten
Vi skal passe på vores skønne natur. Derfor er vinene fra ROOTS BEVERAGES certificerede økologiske og nøje
udvalgte fra bæredygtige producenter, som producerer deres vine uden brug af pesticider og med et lavt indhold af
sulfitter. Det er et ufravigeligt krav, at vinenes kvalitet er bedre end den, der findes på markedet i samme prisleje.
Det gør ingen forskel for kvaliteten af en vin, om den er aftappet hos producenten i udlandet eller transporteres til DK
i sterile tanke til et topmoderne tapperi tæt på, hvor den skal sælges. Men det gør til gengæld en stor forskel for
miljøet. CO2 udledningen reduceres væsentligt ved transport på tank fremfor i flasker, da der på den måde kan
transporteres væsentligt mere vin pr. lastbil. Vinene fra ROOTS BEVERAGES købes i bulk og tappes i DK, hvilket
betyder at udledningen af CO2 i forbindelse med transporten, reduceres med mere end 30% (i forhold til domæneaftappet vin).
Produktet
Druesorten Syrah er mest kendt fra Rhône-dalen i Frankrig og fra flere oversøiske lande, hvor den ofte kaldes Shiraz.
Druen er dog begyndt at dukke op flere steder i Spanien, hvor adskillige distrikter har gode betingelser for denne drue.
Den udgør ca. 4% af den totale beplantning for de røde druer og dyrkes primært i Castilla-La Mancha, Aragon og
Catalonien. Moderne teknikker, hvor man bl.a. benytter sig af kølige vinificeringer og korte modninger, har kunnet
tøjle Syrahs tendens til at give for kraftige og alkoholrige vine, og tilføre vinen mere friskhed og finesse. La Mancha
Syrah er et typisk eksempel på dette.
Druerne til denne vin kommer fra forskellige økologiskdyrkede parceller i La Mancha. Gæringen foregår på ståltanke
med en efterfølgende kort modning på samme type tank. Vinen er aftappet i sin ungdom, alt dette for at prioritere
frugtaromaen og umiddelbarheden.
Casa Fuerza Syrah har først en meget umiddelbar og frugtrig stil i duften, men den vokser hurtigt i glasset og får mere
dybde og kompleksitet. I smagen har den både Syrahs strukturerede og velouragtige stil, men også en spansk vins
krydrede og "varme" karakter, som matcher de frugtrige toner godt. En meget vellavet rødvin, som man hurtigt
kommer til at holde af. Kan både serveres til vegetar-gryderetter og til middelhavsinspirerede kødretter.

