Juan Gil Blanco 2019 - Moscatel Seco
2019

De prachtige bodega Juan Gil w erd in 1916 opgericht, en is reeds generaties in
handen van de Gil familie. In tegenstelling tot het gros van Jumilla liggen de
w ijngaarden op het plateau tussen de bergen. Hierdoor profiteert Juan Gil van
een meer gematigd klimaat ten opzichte van de w ineries die in het dal gelegen
zijn. De metamorphose op dit domein is w erkelijk spectalulair. W aar Juan Gil
steeds één der toonaangevende w ineries van de regio Jumilla w as, markeert
het zich vandaag nog meer dan ooit als topper van de regio. Dit is in
hoofdzaak te danken aan de constante investeringen van eigenaar Miguel Gil.
Zijn w ijnen van de regio Jumilla, w at synoniem stond met massa en basic,
scoren nu bij de allerbeste van Spanje. En w at mooi is, niet enkel de
topcuvées, maar elke w ijn met de Gil handtekening is een genot. Pedrera is de
instap en geeft onmiddellijk de toon aan. De ‘Yellow Label’, uitzonderlijk van
oude w ijnstokken Monastrell vertoont meer concentratie, mooi donker rood
fruit. De cuvée ‘Silver Label’, één van onze grote favorieten biedt een serieuze
w ijn met grote structuur en veel diepgang. De nieuw e topcuvée ’18 meses’
met ‘Blue Label’ is w erkelijk spectaculair. Magnifieke collectie!

Land:
Streek:
Samenstelling:
Proef:

España
Jumilla
100% Moscatel de Alejandria
Licht groene tint. Aroma's van verse meloen, perzik en kiw i
aangevuld met jasmijnbloesem en een tikje w itte peper.
Sappig in de mond, w erkelijk een fruitkorf met een strakke
en pittige intensiteit. Uitstekende begeleider met al uw
aspergegerechten, kip, allerlei vis-, schaal- en
schelpdieren, oesters, Thaise keuken, geitenkaas. Top!
Recensies
Quality Contest of the D.O.P. of Jumilla Silver Medal in the
category of white wines
Parker: 88/100
The dry Moscatel 2019 Blanco was produced with the fruit of
young vines, with 30% of the volume fermented in 500- and
600-liter oak barrels and the rest in stainless steel with
neutral yeasts at low temperature in an effort to preserve the
varietal character. It's more citrus and white flowers than the
varietal aromas of fresh grape pulp, somehow restrained for
the variety. It's tasty and has some pleasant bitter notes in
the finish, tasty and balanced. It's more a white wine than a
Moscatel. They use Moscatel for its aging potential. 120,000
bottles produced. It was bottled in December 2019.

