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  Det 1. spanske vinhus der har opnået - Double Environmental Footprint (Co2 & Vand) 
  

 
EJER: 
Compania Vinicola del Norte de 

España 

 

OMRÅDE: 
Rioja Alta 

 

DRUESORTER: 
85% Tempranillo 

10% Graciano 

5% Mazuelo 

 

LAGRING: 
Min. 1 år i franske og ameri-

kanske ege fade, og herefter 

yderligere på flaske.  

 

ALKOHOL: 
14% 

  
 
 
 
 

 

  
 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Compania Vinicola del Norte de España CVNE er 

et familieejet vinhus grundlagt i 1879 af brødre-

ne Eusebio og Raimundo Real de Asua. CVNE har 

lige siden tilhørt de direkte efterkommere af 

Real de Asua familien. Deres første vin, fremstil-

let i 1879, navngav de efter vinhusets initialer. 

Som følge af en simpel trykfejl med V’et, skab-

tes det nu navnkundige varemærke CUNE.  

 

CVNE er en af de mest berømte og historiske 

”bodegaer” i Spanien, og med deres kombina-

tion af traditionelle rødder og innovativ vision 

har de altid været en af Riojas mest pålidelige 

producenter af vin af høj kvalitet. 

 

Det er i dag Victor Urrutia Ybarra, 5. generation 

af familien og nuværende adm. direktør der står 

for videreførelsen af driften. 

 

Imperial er er et af de store navne inden for 

spansk vinproduktion. En sand klassiker i Rioja, 

der blev fremstillet første gang i 1920. Dens 

navn kommer fra en særlig flaske størrelse til 

det engelske marked ”Imperial Pint” hvilket ca. 

svarer til en halv liter. Imperial Reserva fremstil-

les kun i særligt gode høstår af de bedste druer 

fra deres ældste vinmarker.  

 

SMAGSNOTER: 
Farven er intens, rødbrun med lyse lilla toner. 

Bouqueten byder på lakrids og mørke frugter, 

blandet med elegante, sødlige strejf af kokos og 

chokolade samt toner af anis og krydderi fra 

egefadene. Smagen er fyldig, velafbalanceret og 

blød med en dejlig eftersmag af frugt og lakrids. 

 

  SPANIEN 

Cvne  

Imperial Reserva Rioja D.O.C 
 
 
 

   
 


