
De är sällan en vinbonde även blir
bryggmästare. Men nu har det hänt.
Utöver vår hantverksmässiga pro-
duktion av vin, balsamvinäger, oliv -
olja och honung tillför vi nu öl till
 sortimentet. Överjäst av pale ale-typ,
självklart ekologiskt bryggt. 

Ingredienser: spansk kornmalt,
 vatten från Ronda, lokalt odlad
humle och jäst. För extra arom sker
en andra  jäsning på flaska där ölet
därefter mognar i 30 dagar före 
 leverans. 

Ölet är ofiltrerat och opastöriserat.
Ekologiskt certifierat.

Egenskaper: Färgen är honungssgul
som drar åt bärnsten. Skummet är
tjockt med minimala bubblor.
 Doften ger associationer till grönt
äpple, honung och kola. Smaken
 kännetecknas av en tydlig malt -
karaktär med inslag av kola. God
 balans mellan beska och kolsyra.

Vingården ligger 680 meter över havet i bergsområdet runt Ronda, strax ovanför Gibralter, så långt söderut det går att komma i Spanien. På vår bergstopp
finns rätt jordmån med rikligt av kalkskiffer, omkringliggande floder som svalkar vinfälten under de varmaste dagarma, en bergssida som skuggar på för-
middagen – kort sagt optimala förhållanden för vinodling. Vinrankorna hanteras enligt Espaldera och Cordon Doble metoden. Men allt det underbara
som Moder Natur bistår oss med räcker inte. Kunnande och kvalitetskontroll är lika viktigt. Vårt sätt att göra vin kombinerar det bästa ur spanska och
franska vinodlingstraditioner, bl a lagras  vinerna på franska ekfat från Allier. Tempranillo och Moscatel utgör basen i våra viner, men vi odlar även  cabernet
sauvignon, petit verdot och chardonnay. Vi är en av få som gör ett vin på 100% Petit Verdot, druvan trivs förträffligt i vårt klimat och mognar fullt ut vilket
inte alltid är fallet i t ex Bordeaux. Arbetet på bodegan sker under ledning av oenolog José Manuel Cozar Cabañas. 
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