
 

   

  
 2009 - 94 Points - James Suckling  
  2009 - 93 Points - Wine Spectator  
  2009 - 92 Points - Wine Enthusiast  
  2007 - 93,5 Points - Robert Parker - Wine Advocate 
  2005 - 95 Points - Robert Parker - Wine Advocate 
  2005 - 92 points - International Wine & Spirits Competition 
  2004 - Wine of the Year - Wine Spectator TOP 100 Wines 
  2004 - Sølv medalje - International Wine & Spirits Competition 
  2004 - 93 Points - International Wine Cellar 

  

 
EJER: 
Compania Vinicola del Norte de 

España 

 

OMRÅDE: 
Rioja Alta 

 

DRUESORTER: 
85% Tempranillo 

10% Graciano 

5% Mazuelo 

 

LAGRING: 
Vinen har lagret i franske og 

amerikanske ege fade, og 

herefter yderligere på flaske.  

 

ALKOHOL: 
13,5% 

  
 
 
 
 

 

  
 
 

 

 

  

 

  

 

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  

 

CVNE er det første spanske vinhus, der har op-

nået Double Environmental Footprint (Co2 & 

Vand). 

 

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: 
Vinen har en intens, rubinrød farve. Bouqueten 

er nuanceret, med toner af sorte og røde bær 

samt lakrids noter. Smagen er fyldig, blød og 

frugtrig, blandet med ristet eg, og krydrede 

balsamiske nuancer afsluttende med en længe-

varende eftersmag. 

 

  SPANIEN 

Cvne  

Imperial Gran Reserva Rioja D.O.C 
 
 
 

   
 


