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EJER: 
Bodega Dehesa de Luna 

 

OMRÅDE: 
Castilla 

 

DRUESORTER: 
Tempranillo 

Cabernet Sauvignon 

Syrah 

 

LAGRING: 
6 månder i 225 liters egefade. 

80% fransk eg og 20% ameri-

kansk 

 

 

ALKOHOL: 
14,5% 

  
 
 
 
 

 

 

 

Hvilken slags vin kan der fremstilles fra vinstokke 

omgivet af 3000 hektar uberørt natur? Det var, 

hvad Alfredo Gómez-Torres Gómez-Trénor grund- 

læggeren af Dehesa de Luna, blev spurgt om da 

han startede sit projekt i dette maleriske land-

skab i Tierra de la Castilla. Et projekt, der 16 år 

senere, stadig udvikler sig og kreerer vinøse per-

ler og karakterfulde, unikke vine. Vine af høj kva-

litet og prestige, selvfølgelig; men også et økosy-

stem beboet af kejserlige ørne, stortrapper (Otis 

tarda), rødbenede agerhøns og et voksende ud-

valg af økologiske produkter, herunder olie, mel, 

mandler, pistacienødder og honning. 

 

Dehesa de Luna er placeret på en markant høj- 

deryg. I uspoleret, ugeneret solitude, og med kø-

ligere temperaturer i højderne, skaber dette sted 

ekstraordinært gode forhold til vinbrug i absolut 

verdensklasse. 

 

Dehesa de Luna er fremstillet af udvalgte Tem-

pranillo, Cabernet Sauvignon og Syrah druer fra 

to af husets vinmarker; El Viñazo og La Cañada 

del Navajo.  

  

SMAGSNOTER: 
Bouqueten har toner af velmodne, røde bær, sort 

peber, sorte oliven og et elegant, balsamisk, ris-

tet strejf fra fadlagringen. Denne veltillavede vin 

har en frisk, velstruktureret og intens smag, der 

åbner med en eksplosion af fyldige røde bær som 

giver et behageligt, let sødligt strejf, og afslutter 

med en lang, elegant eftersmag. 

 
GASTRONOMI: 
En meget alsidig vin, der er meget velegnet som 

ledsager til en bred vifte af retter, såsom risret-

ter, pasta, fjerkræ, lam og gryderetter. Også helt 

perfekt til Tapas. 

  SPANIEN 

Dehesa de Luna  

Vino de la Tierra de Castilla 
 
 

   
 


