Bodegas Ponce Manchuela Clos Lojen
Viñas Viejas Bobal
Manchuela - Spanje
Juan Antonio Ponce bewijst als geen ander dat je

Proefnotitie

van onbekende druivenrassen in obscure

Licht robijnrood gekleurde wijn
met een expressieve geur van
framboos, kers, laurier en
vuursteen. De smaak is heel puur
en sappig met fijne, zachte
tannines en een levendige
frisheid. Heerlijk doordrinkbaar
met specerijen in de finale.

wijnregio's simpelweg briljante wijnen kunt
maken. Hij geldt als dé referentie van zijn
wijnstreek Manchuela en is een ware
bobal-expert. Wat Juan Antonio's wijnen zo goed
maakt, is de ongekende finesse en elegantie
ervan. Anders dan de meeste wijnen uit
zuidelijker Spanje zijn ze sappig en fris, met een

Drinken bij

pure fruitexpressie en een zeer bescheiden

Toegankelijke, soepele rode
wijn om zo te drinken, of te
combineren met diverse lichte
gerechten met vis of kip,
carpaccio, paté en zachte,
jonge kazen.

alcoholgehalte. De Clos Lojen wordt gemaakt van
bobal van 40 tot 60 jaar oude stokken. Juan
Antonio oogst de druiven met de hand en vergist
ze met druifeigen gisten. Vervolgens laat hij de
wijn zeven maanden rijpen in grote gebruikte
houten vaten van Frans eiken. Hij bottelt de Bobal
ongefilterd en ongeklaard. Het zorgt voor een

Houdbaarheid
Direct op dronk; houdbaar tot 4
à 5 jaar na de oogst.

pure, subtiele rode wijn met sappig fruit, verfijnde
tannine en een opvallende complexiteit. Zeer

Druivenrassen

aanbevolen!

100% Bobal

Onderscheidingen
2020

De Grote Hamersma - februari 2021: Sterwijn
| 9 | Gul en sappig rood en zwart fruit, niet te
zoet en niet te smooth

2019

Por Favor - voorjaar 2021: Puur sap, puur
genieten!

2019

The Wine Advocate | Luis Gutiérrez september 2020: 92/100 punten | It has
depth and is more serious than what the price
might suggest. Great value!
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