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Import van zuivere wijnen 

 

 

RIOJA RONDAN RESERVA - BODEGAS SAENZ DE SANTAMARIA - DOCG 
 

Druivensoort: 90% Tempranillo, 10% Mazuelo.  

Herkomst: Cinecero - Rioja, Spanje 

 

Bodegas Saénz de Santamaría: De bodega is opgericht door Don José Santamaría en 

heef een oppervlakte van 29 hectare. De bodega legt zich toe op de vinificatie van topwijnen. 

Hiertoe wordt een combinatie van moderne en klassieke technieken toegepast. De kwaliteit 

van de wijnen wordt in de wijngaard al bepaald. Zorgvuldige snoei, het tijdig snoeien van 

druiventrossen die niet aan de kwaliteitseisen voldoen dragen bij aan het creëren van 

topwijnen. De wijngaarden grenzen aan de Ebro. Door deze specifieke ligging dalen de 

nachttemperaturen zodat de druiven zuren kunnen aanmaken; een noodzakelijk element 

voor zuivere wijnen die in balans zijn. 

 

Karakter: Deze wijn is een echte klassieker met een kersenrode kleur. De houtrijping en 

de handmatige selectie van druiven resulteert in een bijzonder zachte en volle wijn. Een 

fantastisch aroma van rijp rood fruit is de aanzet voor een klassieke krachtige smaaksensatie. 

 

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 krachtige houttonen blijft zowel deze wijn als de kaas (bijvoorbeeld de 

blauwschimmelkaas koemelkkaas Cabrales) zijn smaak behouden.  

 

Vinificatie: De wijn wordt gemaakt wijnstokken met een gemiddelde leeftijd van 80 jaar. 

Ter vergelijking meld ik dat reguliere wijnstokken een leeftijd tussen 5 en 30 jaar hebben. De 

wijn rijpt 2 jaar op Amerikaans eiken onder een continue temperatuur van 14ºC. In deze 

periode worden de vaten 3 x per jaar aangevuld. Na deze periode van 2 jaren houtrijping, 

wordt de wijn 2 jaren op fles bewaard zodat de wijn nog verder aan kwaliteit wint.  

Serveren op 17 °C 

Alcoholpercentage 14% 

 

                                                


