Bodega Bernabelevas toppviner i 2016 lanseras den 24 augusti
Juan Diez Bulnes besökte Livets Goda-redaktionen en vacker höstdag förra året för att visa upp portföljen
som bland annat innehåller spännande vita på druvorna albillo real och moscatel men även druvan som
man är mest känd för, garnacha. Bodega Bernabeleva handlar om högst personliga och uttrycksfulla
viner och produktionen är biodynamisk om än inte certifierad. Nu lanseras tre toppviner från
producenten och årgång 2016!

Dryga timmen väster om Madrid ligger Bernabelevas vinmarker. Lite längre västerut reser sig
bergskedjan Sierra de Gredos som nästan når 1,900 meters höjd och även vingårdarna är på hög höjd,
runt 700-800 meter över havsytan. Granit dominerar och jordmånens toppskikt i markerna är oerhört
tunt, något som innebär att rankorna snabbt kommer i kontakt med graniten.
Bernabeleva är egentligen ingen nykomling på scenen utan dess historia sträcker sig tillbaka till 1920talet när en Madridläkare köpte marken. Ambitionen var att producera bättre garnacha men som de
flesta säkert minns från historielektionen så kastades Spanien in i en tid av oro, något som utmynnade i
ett inbördeskrig. Och Madridläkaren Vincente fick aldrig förverkligat sitt projekt fullt ut. Vinrankorna
fanns dock och marken stannade inom familjen.
För drygt 10 år sedan väckte Vincentes barnbarns barn Juan Diez Bulnes och Santiago Matallana åter liv
i Bernabeleva och deras ambitioner var det då inget fel på. Raúl Pérez plockades in som konsult, ett av
landets främsta namn och som även gör sitt eget vin i en annan spännande vinregion, Bierzo. Och som
vinmakare anställdes Marc Isart Pinos, katalanen som med sin kunskap och passion kring ekologisk samt
biodynamisk skötsel skulle säkerställa att Bernabeleva kunde praktisera en mer försiktig intervention i
vingårdarna. Något som är fallet idag men egendomen är emellertid inte certifierad.

Måndag den 24 augusti lanseras följande viner från Bernabeleva:
2016 Carril del Rey, artikelnummer 71572
2016 Viña Bonita, artikelnummer 92109
2016 Arroyo del Tortolas, artikelnummer 95367
Tidgare i somras lanserades även årgång 2018 och ströflaskor kan finnas kvar:

Arroyo del Tortolas, artikelnummer 91167
Vina Bonita, artikelnummer 92018
Carril del Rey, artikelnummer 92028

