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Import van zuivere wijnen 

 

 

RIOJA D’ORDUNO CRIANZA – BODEGAS FAUSTINO GARCÍA MARTÍNEZ - DOC 

 

Druivensoort: 80% Tempranillo, 15% Garnacha en 5% Mazuelo.  

Herkomst: Rioja, Spanje 

 

Bodegas Faustino García Martínez 

Medio 1940 starte Don Felix Garcia Crespo een kleine bodega in het dorpje El Villar de 

Arnedo, in het hart van de Rioja. Zijn obsessie en passie voor het maken van 

kwaliteitswijnen resulteerde in een klein maar gezond wijnbedrijf.   

Vandaag de dag wordt de wijnmakerij beheerd door de derde generatie van de familie 

Garcia, die erin geslaagd is om hun wijnen aan te passen aan veranderende tijden met 

behoud van de oorspronkelijke filosofie en respect voor de wijntraditie van de regio Rioja. 

Oscar García is de huidige eigenaar en wijnmaker van deze kwaliteitsbodega. 

 
Karakter: Deze Rioja is granaatrood van kleur en kent oranje kleurschakeringen. De neus is 

vol en rijp met mooi rood fruit. De aanzet in de mond is fris en fruitig. De smaak is vol en 

rond. Het hout is goed versmolten met de wijn en niet te nadrukkelijk aanwezig. 20 jaren 

geleden was dit wel anders! 

Juist door deze souplesse, kracht en concentratie is deze wijn zelfs geschikt om gedronken 

te worden zonder een combinatie met spijs. Diezelfde souplesse, kracht en concentratie 

maken van deze uitzonderlijke Rioja tevens een gastronomische wijn. Karakter blijft 

behouden. Deze Rioja is zoals hij hoort te zijn: veel authenticiteit en toch net wat anders. 

 

Gastronomie: Deze Rioja is een prima begeleider van een mooi stuk gebraden en 

geroosterd vlees maar past uiteraard bij veel tapa’s, kruidige worsten en diverse soorten 

kazen. Door zijn volle fruitigheid blijft zowel deze wijn als de kaas (bijvoorbeeld de 

blauwschimmelkaas koemelkkaas Cabrales) smaak behouden.  

 

Serveren op 17 °C 

Alcoholpercentage 13% 

 

 

                                  


