WIJNACTIE RAC BENNEKOM 2018
Koop nu de speciaal voor Accordeonvereniging RAC Bennekom geselecteerde wijnen! Leuk
om met de feestdagen aan het eind van het jaar zelf van te genieten of cadeau te geven aan
anderen.
De wijnen worden geleverd door Natrada en zijn uitgezocht door Ellen Steenks (medeeigenaar van Natrada en lid van ons A-orkest). Natrada is een bedrijf dat betaalbare
biologische producten aan winkels, groothandel, tussenhandel, horeca en ketens levert. De
winst van de wijnverkoop komt ten goede aan de vereniging.
Mureda Chardonnay (wit)
Druif: Chardonnay
Smaak: fris en fruitig
Percentage: 12%
RAC-prijs: €5,50 per fles, 6 flessen voor €30,Lekker bij: lichte gerechten, salades, witte vis, zeefruit
In de neus wat verse peer en citroen, in de smaak knisperend fris met verrassend veel fruit en een
kleine streek boter. Geslaagd, smaakvol en dorstlessend.
Mureda Tempranillo (rood)
Druif: Tempranillo
Smaak: stevig en volfruitig
Percentage: 14%
RAC-prijs: €5,50 per fles, 6 flessen voor €30,Lekker bij: biefstuk, entrecote, stevig vegetarisch
Intens en zelfs wat gekookt fruit in de neus, mooi vullend in de mond met jeugdige tannine, veel
volle bessen, goede zuren en goede balans. net als elk jaar weer één van de beste rode van Mureda.
Mureda Estate Wine (rood)
Druif: Tempranillo
Smaak: vol en Stevig
Percentage: 14,5%
RAC-prijs: €6,99 per fles, 6 flessen voor €39,Lekker bij: Krachtig vlees, barbecue en stoof
Neus van ingemaakte kersen, wat toast en rijp fruit als pruimen. In de smaak rond en vol, met
chocolade en kersenbonbons, elegante tannine, goede zuren, en ook aardig wat eikenhout. Dankzij
goede balans zeer de moeite waard.
Mureda Cuvée Brut
Druif: Chardonnay
Smaak: vol en fruitig
Percentage: 12%
RAC-prijs: €9,99 per fles, 6 flessen voor €50,Lekker bij: Vis, garnalencocktail, als aperitief, voor oudjaarsavond
Frisse, fruitige neus, met een vleug kokos, witte druiven en ananas, in de smaak exotisch fruit,
tonen van gist, een prettige mousse, eigenlijk een geweldige koop.

Ellen Steenks over de wijnen:
“De vier voor RAC Bennekom geselecteerde wijnen zijn alle vier biologische wijnen. Consumenten
kiezen steeds bewuster voor kwaliteit en willen weten waar hun eten en drinken vandaan komt.
Biologische wijnen zijn dan ook sterk in opkomst.
Biologische wijnen worden gemaakt, zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen en zonder kunstmest. Uitgangspunt is een levendige wijngaard met natuurlijk evenwicht
zodat het fruit van nature gezond is en blijft. Biologische wijn wordt gecontroleerd door Skal
(overheid).
Filosofieën en keurmerken vertellen echter niet of een wijn lekker is. Daarom selecteert onze
registervinoloog de beste wijnmakers en de lekkerste wijnen uit het groeiende aanbod. Deze
wijnen kopen wij met Natrada direct in bij de boer zodat er geen overbodige (prijsverhogende)
tussenschakels ontstaan. Hierdoor kennen wij de schoonheid van de wijnboer zijn wijngaarden, de
uitdagingen van de wijnmaker bij het maken van wijn maar vooral de passie waar hij dit alles mee
doet. En díe passie delen wij graag met u!”

Wijnhuis Bodegas Mureda
Spanje, Castilla-la Mancha
La Mancha, ofwel het zuidelijk deel van de Spaanse
hoogvlakte (la meseta), is bekend als producent van
bulk- en distillatiewijnen voor de brandy-industrie.
Dat je hier ook heel goed kwaliteitswijn kunt maken
wordt steeds duidelijker. Bodegas Mureda is bij
uitstek het wijnhuis dat erin slaagt om een groot
productievolume te combineren met bijzonder hoge
kwaliteit en technische perfectie. Mureda is het
grootste biowijndomein van Europa, met maar liefst
1.200 ha. wijngaard als onderdeel van een landgoed dat nog een aantal keer zo groot is en waarop bijvoorbeeld
ook olijvenboomgaarden te vinden zijn.
Traditionele wijnbouw met moderne technieken
In tegenstelling tot veel grote producenten in La Mancha, die hun druiven kopen van heel veel verschillende
wijnboeren, heeft Mureda alle wijngaarden in eigen beheer en kan zo toezien op de teelt van gezonde druiven
die op het perfecte moment geoogst worden en met de juiste snelheid en hygiëne tot wijn worden gemaakt. De
vinificatie in de bodega gebeurt met behulp van de modernste apparatuur, waaronder
temperatuurgecontroleerde vaten. Hier gaat de traditionele Spaanse wijnbouw hand in hand met de huidige tijd.
Toegegeven, het is misschien niet de meest romantische vorm van wijnbouw, maar dankzij de schaalgrootte van
Mureda is de prijs/kwaliteitverhouding van de wijnen uitstekend.

Beste wijnmaker!
De wijnmakers van Mureda werden uitgeroepen tot de beste wijnmakers van Castilla-la-Mancha! Van
de bijna 1000 wijnmakers in Castilla La Mancha werd Mureda op de afgelopen Berlin International
Wine Competition uitgeroepen tot de beste wijnmaker van deze regio. Bodegas Mureda is met 1.200
ha het grootste biologische wijndomein ter wereld.

