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I over 30 år var Garcia chef på den legendariske vingård Vega Sicilia sideløbende med 
arbejdet på familiens egen vingård Bodegas Mauro. Javier Zaccagnini havde gennem en 
årrække set det enorme potentiale i Ribera del Duero, som ganske få har formået at 
udnytte til fulde. Tiden var således moden til nytænkning. 

Mariano Garcia fik mere eller mindre frie hænder til at designe sit eget vineri. Efter nogle 
år stod en moderne, toptunet bodega færdigopført med fem etager under jorden, konstante 
temperaturer og et særligt system, som bringer vinen rundt i anlæggene kun ved hjælp af 
tyngdekraften. I begyndelsen lejede Aalto sig udelukkende ind på eksisterende vinmarker 
med det bedste terroir rundt om i Ribera del Duero. I dag ejer bodegaen selv 32 ha marker 
ud af de 110 ha, de har adgang til. Nogle med gamle vinstokke, andre tilplantet med unge 
stokke, som med tiden vil kunne levere frugt til vinproduktionen. På Bodegas Aalto laves 
der to vine på tempranillo-druen. Den ene er Aalto og den anden PS - en forkortelse af 
”Pagos Seleccionadas”, som betyder udvalgte marker. Begge vine er siden vingårdens 
fødsel blev belønnet med høje ratings fra de internationale vinanmeldere.

Druerne til Aalto kommer fra 40-80 år gamle vinstokke fra lejede marker rundt om i 
Ribera del Duero samt fra vingårdens egne marker med yngre stokke i Valladolid. Bodegas 
Aalto høster udelukkende ved håndkraft, og frugten udvælges omhyggeligt, inden den 
bliver vinificeret.

Smag – Fylding og intens med en tæt struktur pakket med noter af mørke bær, vanilje 
og tobak. 

Vin: Aalto – Ribera del Duero – Bodegas Aalto

Producent: Bodegas Aalto

Land: Spanien, Område: Ribera del Duero 

Druer: Tempranillo 

Dykningsform: Konventionel

Lagring: Franske og spanske egetræsfade i 16 måneder i en blanding af nye og 

gamle fade.


