Reserva en Gran Reserva.
- Joven: wijn die nooit of heel kort op hout heeft gelegen. De wijnen kunnen het jaar na oogst op
de markt gebracht worden.
- Crianza: heeft tenminste 12 maanden in eikenhouten vaten gerijpt en daarna tenminste 12
maanden in de fles. Voor de witte crianza is een houtrijping van minstens 6 maanden vereist en
de wijn kan in het 2de jaar op de markt gebracht worden.
- Reserva: heeft tenminste 12 maanden in eikenhouten vaten gerijpt en daarna tenminste 24
maanden in de fles.
- Gran reserva: heeft tenminste 24 maanden in eikenhouten vaten gerijpt en daarna tenminste
36 maanden in de fles

Bodegas De Sarría – D.O. Navarra

Deze in Puente la Reina gelegen en in 1950 opgerichte bodega is een symbool voor de
wijnindustrie van Navarra. Het wijnhuis ligt aan de Camino de Santiago in het hart van
Valdizarbe, een van de gunstigste streken van de herkomstaanduiding D.O. Navarra voor het
verbouwen van de wijnstok. Hier is het beste klimaat en een voortreffelijke grond aanwezig voor
het produceren van wijnen van een buitengewone kwaliteit. Met meer dan 210 hectare
wijngaarden met vele druivensoorten worden voor de ontwikkeling van rode wijnen tempranillo,
graciano, cabernet sauvignon en merlot gebruikt, garnacha voor de roséwijnen en chardonnay
voor de witte wijnen. Alle wijnen, behalve de rosé- en witte wijnen, worden geouderd op
eikenhouten vaten en hier gebotteld. Tegenwoordig worden onder het hoofdmerk "Señorío de
Sarría" twee wijnproducten op de markt gebracht.

Het eerste is een traditioneel merk met Crianza, Reserva en Gran Reserva rode wijnen, een rosé
en een witte wijn. Het tweede, "Viñedo", probeert het beste uit de eigen wijngaarden te halen.
Alle wijnen van het product "Viñedo" zijn beperkte, genummerde series.

Bodegas Sonsierra – D.O. Rioja

Gesticht in 1962. Gelegen in het prachtige
middeleeuwse dorp San Vicente de la
Sonsierra in het midden van de Rioja Alta.
Capaciteit van ongeveer 4.000.000 liter per
jaar.
570

hectaren

eigen

wijngaarden

met

druivenstokken van 20 tot 130 jaar oud.
Tempranillo, Tempranillo blanco en Viura.
Bezit 3.600 eiken vaten, 20% Franse eik en 80% Amerikaanse eik.
Momenteel de tweede beste coöperatieve bodega van de Rioja.

Bodegas Pradorey – D.O. Ribera Del Duero

Bodegas Real Sitio de Ventosilla is een prachtig landgoed van maar liefst 3000 hectare. Daarop
bevindt zich tussen de verschillende landerijen een fraai, klein zestiende eeuws paleisje dat ooit
aan de koning van Castilië toebehoorde.
Nu opgebouwd tot luxueuze pleisterplaats. 520 hectare is beplant met wijnstokken en daarnaast
verbouwt men er graan, olijven en druiven. Daarmee is het één van de belangrijkste domeinen van
de Ribera.

De wijngaard is verdeeld in zeven even grote percelen: zogenaamde pagos. Elk is beplant met
verschillende variëteiten van de Tinto del Pais. Alle druiven worden met de hand geplukt en per
perceel gevinifieerd. De bodega is hypermodern en bevat naast vijfduizend barricas ook acht
nieuwe houten foeders van 21.000 liter, gemaakt van het mooiste Franse eikenhout uit Nevers.
De mooiste wijn van het wijngoed wordt verkocht onder het label PradoRey, verwijzend naar de
koninklijke afkomst, met een aantal verschillende stijlen van een jonge "Roble" tot de prachtige
"Elite" met een groot rijpingspotentieel.

Bodegas El Lagar de Isilla – D.O. Ribera del Duero

Bodegas “El Lagar de Isilla” is begonnen met het renoveren van een historische wijnkelder uit de
15de eeuw in Aranda de Duero. De oude bodega bestaat uit een serie uitgegraven ondergrondse
gangen en gallerijen welke zich 12 meter onder het straat niveau bevinden.
De temperatuur blijft daardoor tussen de 12 en 14 graden met een constante luchtvochtigheid
van 85%.
Bovengronds bevinden zich momenteel een restaurant en een populaire bar met een
tentoonstelling over de historie van de wijnbouw. De werkelijke wijnmakerij bevindt zich in La
Vid, ongeveer 18 km van Aranda de Duero. Daar staat een huis uit 1890 welk in koloniale stijl
gebouwd is en omliggend 40 hectare aan wijngaarden heeft. Hiervan is 30 hectare beplant met
jonge wijnplanten en 10 hectare met wijnplanten van 60 tot 90 jaar oud.
Alle wijngaarden liggen binnen de gemeentelijke grenzen van La Vid en San Juan del Monte, op
een hoogte van 828 tot 848 meter. De gronden zijn schraal en bestaan uit gravel, klei en zand.
De Tempranillo is de meest voorkomende druif, maar ook is er 3 hectare Cabernet Sauvignon, 1
hectare Merlot, en een halve hectare is gereserveerd als experimentele wijngaard voor 12
verschillende druivensoorten.

