Tinto

Alion

Produtor: Bodegas y Viñedos Vega
Sicília
Safra

2012

País

Espanha

Região

Ribera Del Duero

Volume

750ml

Uvas

Tempranillo | (Tinto
Fino)

Temp. de Serviço

16º – 18º

Álcool

14,5%

Opinião dos Especialistas
“2012 tem uma das melhores colheitas recentes de Alion. É
100% Tempranillo de vinhos com média de 25 a 30 anos. O
nariz é muito mais elegante do que o Pintia (provei os dois
juntos), é ainda fresco mas com um brilho especial de fruta,
cereja, framboesa; o nariz é exuberante. O paladar é bastante
redondo, bem equilibrado, com algumas notas de chocolate, é
elegante, fresco e longo. Este vinho tem o equilíbrio e estrutura
para evoluir muito bem ao longo dos anos. É um autêntico
Ribeira Del Duero.”
95 PONTOS – Robert Parker

Descrição

Produtor
O Vega Sicília é um dos melhores produtores de Ribeira Del
Duero e também é considerado um dos melhores do mundo.
Sua história é muito antiga, a casa foi fundada em 1864 por
Don Eloy Lecanda e já no seu início tinha a pretensão de fazer
frente aos grandes vinhos de Bordeaux. Com o passar do
tempo foi ganhando fama e prestigio. Em 1903, sob o
domínio de Antonio Herrero, conquistou diversos prêmios e
começou a comercializar seus vinhos internacionalmente. A
propriedade passou por diferentes proprietários antes da
atual aquisição pela família Alvarez, em 1982. Hoje é o
grande produtor Espanhol com história mais antiga, ﬁel ao
seu estilo ao longo de décadas e sem dúvida o mais
emblemático da Espanha.

Catálogo de Vinhos
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O Alion é um dos 3 vinhos produzidos em Ribeira Del Duero
pelo famoso e consagrado produtor Bodegas Y Viñedos
Vega Sicília. O Alion é feito com uvas de vinhedos
localizados a leste das propriedades do Valbuena e Vega
Sicília. Sua produção segue os mais rigorosos processos de
qualidade do produtor. A colheita é feita manualmente,
preservando a tradição de colheita em pequenas caixas de
12kgs. A fermentação ocorre em tanques de madeira sobre
temperaturas precisamente controladas, onde os
proﬁssionais do Vega Sicilia buscam atingir uma boa
estrutura de polifenóis, garantindo a cor e corpo
característicos do vinho. Depois desta etapa ocorre
envelhecimento por 14 a 20 meses em barricas novas de
madeira, oriundas das melhores empresas do segmento de
Bordeaux (Radoux, Taranssaud, Sauro e Vicard). O produtor
faz questão de ressaltar o nome dos fabricantes das
barricas pois eles dizem que a excelência é atingida usando
os melhores fabricantes de barricas novas, e não somente
barricas novas. Após o vinho sair das barricas ele descansa
por mais 15 meses na garrafa, para, então, estar pronto para
ser lançado no mercado.
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