Vindistriktet Campo de Borja, oppnådde kvaliteten Denominación de Origen (DO) i 1980.
Området befinner seg i Aragon, i innlandet i det nordlige Spania. Dette er et ekstremt tørt
område som ligger sør for elven Ebro og nord for elven La Huecha. Området deler også
grense med de sørlige delene av vinregionen Navarra. Senteret i området er byen Borja,
som ble grunnlagt i år 5 f.Kr. av Keltiberere (keltiske utvandrere fra Frankrike).
Campo de Borja har hovedsakelig et kontinentalt klima, som er typisk for indre deler av de
store fastland. Typisk er lite vind, moderat nedbør, lav luftfuktighet, stor daglig
temperaturforskjell, varme somre og kalde vintre. Vinproduksjonen skjer på høyder rundt
350 til 700 meter over havet. Dette gir variert jordsmonn og temperatur. Dermed har man
forskjellige mikroklimaer som gir varierte røde og hvite viner.
Den spanske vinprodusenten Bodegas Aragonesas lager både røde og hvite viner i Campo
de Borja. Selskapet ble grunnlagt i 1984. Tradisjonene de følger er derimot eldgamle.
Kulturarven som de forvalter, strekker seg tilbake helt til år 1145 e.kr. og
Cistercienser-munkene fra Veruela kloster, som ligger i kort avstand fra Fuendejalón og
Magallón.
Bodegas Aragonesas har 3700 hektar vinmarker i Campo de Borja. Det røde, steinete
jordsmonnet får fargen sin fra jernrike avsetninger etter elvene Ebro og La Huecha.
Sammen med det knusktørre klimaet får man perfekte vekstforhold for druene.

Rødvin (75 cl)

Veil H
pris:

V nr:

EPD nr:

Vectura
nr:

Viña Temprana Garnacha - Rubinrød, ren og klar
farge. Medium intensitet på duft, kompleks aroma med
blanding av krydder og frukt. Myk smak med god
struktur og lengde.

kr. 123,70

8001568

4401196

144062

Aragus Ecologico - Kirsebærrød med fiolette toner.
Ren og tydelig aroma av svarte frukter. Smaken er myk,
bred og strukturert, rund og rike undertoner med
silkemyk og harmonisk avslutning.

kr. 0,00

11481501

