ALTO MONCAYO
LOKALITA: Španělsko, Campo de Borja
ROZLOHA VINIC: 92 ha (100 % červená)
PODLOŽÍ: Červená hlína (vysoký obsah železa),
vápenec, hlinito-písčité, břidlice
ODRŮDY: Garnacha
TOP VÍNO: Aquilon, Alto Moncayo
TECHNOLOG: José Miguel Sammartín
KONTAKT: Ctra. Antigua de Borja, 50540 Borja,
Zaragoza
WEB: bodegasaltomoncayo.com

Vinařství bylo založeno v roce 2002 s obrovským očekáváním kvalitních vín z jedněch z nejstarších keřů v oblasti
(35 až 100 let). Aktuálně pracují na 92 ha s původními klony několik desetiletí starých keřů odrůdy Garnacha,
vysázených na svazích pohoří Moncayo.
Garnacha je jednou z odrůd, které dokážou nejlépe prezentovat terroir. Společně se striktními selekcemi
ve vinohradu, půdním složením, mikroklimatem, extrémně starými keři a polohou vinic v nadmořské výšce 500
až 800 m. n. m., kde hrozny vyzrávají citelněji pomaleji než v nižších polohách, dávají vína Alto Moncayo vysokou
ovocnou aromatičnost vpletenou do minerálního pozadí. Vína působí chladněji a elegantněji, jsou bohatá,
strukturovaná, s příjemně vyzrálými taniny a dlouhou perzistencí.
Vinařství produkuje pouze tři vína: výjimečný Aquilon z 60 až 100 let starých keřů, vlajkovou loď Alto Moncayo
z 50 až 70 letých keřů, a vynikající Veraton z 35 až 50 letých keřů. Poslední dvě najdete i v našem portfoliu.

Červená vína
Alto Moncayo DO
Odrůda:
100 % Garnacha
Vinice:
40 až 70 leté keře; jižní až jihozápadní expozice, vápencové a hlinito-písčité
Vinifikace: Přísná selekce hroznů, teplotně řízená alkoholická fermentace v nerezových tancích, malolaktická
fermentace i zrání (20 měsíců) probíhá v nových francouzských a amerických baricích.
Ocenění:
Wine Advocate: 2014 - 93, 2011 - 95, 2009 - 100, 2007 - 92; Steven Tanzer: 2013 - 93, 2012 – 93;
Wine Spectator: 2013 - 91, 2011 - 93, 2010 - 92

Veraton DO
Odrůda:
100 % Garnacha
Vinice:
35 až 50 leté keře; jižní expozice, červená hlína (vysoký obsah železa) s břidlicí a vápencem
Vinifikace: Přísná selekce hroznů, teplotně řízená alkoholická fermentace v nerezových tancích, malolaktická
fermentace i zrání (16 měsíců) probíhá ve francouzských a amerických baricích (80 % nových).
Ocenění:
Wine Advocate: 2014 - 91, 2013 - 92, 2012 – 92; Steven Tanzer: 2013 - 91, 2012 - 92, 2010 - 92;
Wine Spectator: 2015 - 92, 2014 - 92, 2011 - 92
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