Legado de Farro Selección 

Bierzo, Spanien
Huset:
Da Victor Robla og hans hustru Angeles Varela overtager
Vinos de Arganza, omdannes det samtidig til et familie
firma. Angeles som er ud af en  i vinmæssig henseende 
vigtig familie med lange traditioner for vinfremstilling, er
oprindelig fra Bierzo. Det var bl.a. hendes drøm om at
vende tilbage til området, som var en af grundene til at
familien slog sig ned netop her. Børnene er med tiden
blevet en del af virksomheden som i dag naturligt nok, og
som så mange andre vinhuse, bygger på en kombination
af respekt for traditionerne og moderne teknikker. Og der
er nok at tage sig til. Tag nu f.eks. høsten hvor familien insisterer på at foretage den første selektion af druerne
i marken og siden hen også sorterer kraftigt i druerne når de ankommer til vineriet. Alt sammen gøres for at
sikre vine af høj kvalitet.

Distriktet:
Vinområdet Bierzo er et lille D.O., der
ligger i det nordvestlige Spanien.
Vinregionen gennemskæres af en af de
kendte pilgrimsruter til katedralen i
Santiago de Compostela kaldet El
Camino de Santiago. Administrativt er
Bierzo en del af Castilla y León, men
vinene som dyrkes her, har langt mere
tilfælles med vinene i Galicien end
vinene fra det mere kendte Duero, der
ligger 140 km syd for Bierzo.
Vinmarkerne ligger langs floden Sil i ca.
500600 højdemeter.
Der findes referencer i den romerske
litteratur til vin fra Bierzo. Man mener
derfor at de første vinstokke, der blev
plantet i Bierzo, blev plantet af Romerne
for ca. 2000 år siden. Vinen blev fragtet ad Vía Romana fra Bierzo til Romerriget. I takt med Romerrigets fald
menes vinproduktionen i Bierzo også at være faldet indtil middelalder
munkene genoptog vinproduktionen. Munkene indførte nye metoder for dyrkning og vinifikation. Udbredelsen af
vinen skete i takt med at flere og flere pilgrimme nød godt af den gode vin fra Bierzo på deres vandring på El
Camino de Santiago.
Bierzo tilbyder noget nær optimale betingelser for dyrkning af vin, idet området ligger i læ for klimaudsvingene
fra Atlanterhavet og Centralplateauet grundet det bjergrige område og dermed de mange dale. Temperaturerne
i Bierzo er generelt lavere og mildere i forhold til f.eks. Ribera del Duero. Da vinmarkerne i
Bierzo ligger lavere end i Ribera del Duero rammer frosten først senere, hvilket betyder at man
kan rykke høsten ca. 1 måned. Dette har en positiv indflydelse på druerne, da modningen sker
langsommere og mere moderat. Samtidig er jordbunden veldrænet og er rig på skifer og granit,
hvilket er med til at tilføre smag, duft og krop til de bercianske vine. Mange betegner derfor
også Bierzo som en af de mest lovende vinregioner i Spanien.

Vinen:
Legado de Farro er fremstillet 100% af Mencia druen. En drue som skal indgå med minimum
75% i denne D.O. og som menes at stamme fra den portugisiske drue Jaen. Efter vinificeringen
lagres vinen i fire måneder på amerikanske egetræsfade. Vinen får derved en fin rubinrød
farve. Da her er tale om en vin med lidt alder, finder man toner af moden frugt, fint integreret
fadkarakter og en behagelig eftersmag suppleret med fin krydderier. Legado de Farro er
velegnet til medium tunge kødretter dvs. fjerkræ og svinekød. Serveres ved 1618 gr.
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