
RIOJA VINE
- som vi alle burde opleve dem

Besøg Bodegas 
Garcia De Olano

Mød Nagore Etxebarriarteun 
og hendes mand Jose Garcia 
de Olano, som  har en vingård 
i det nordlige Spanien, hvor 
hele familien er involveret 
i produktionen af disse 
fantastiske vine.

Endnu bedre, den ligger placeret i hjertet af Rioja området syd for 
Bilboa, så der er også rig mulighed for at opleve og smage den utrolige 
catalanske madkultur.

Vingården liggger i den lille by Páganos (Laguarida), det mindste af 
Riojas tre underdistrikter. Vingården har ca. 40 hektar med en årlig 
produktion på 800.000 liter vin.

De har netop fået indrettet et flot rum til vinsmagning. Så er du 
i nærheden er du meget velkommen til at besøge gården til en 
vinsmagning og opleve hele stemningen på en lokal, familiedrevet 
spansk vingård.

Se mere på www.garciadeolano.com eller følg dem på 
Facebook: ”Bodegas Garcia De Olano”, hvor de er meget aktive og 

kommer med mange gode vin råd m.v.

Forsmag på oplevelsen

Er Spanien ikke rejsemålet 
for dig i år, skal du dog ikke 

snydes for den oplevelse disse 
fantastiske vine som Bodegas 
Garcia De Olano producerer. 

Vinovida er stolte af at være eneforhandler af 
vine fra denne producent i Danmark.

Her er tale om en flot og strålende rubinrød 
Crianza vin med en næse af modne frugter, en 
smag som er kompleks og fyldig.

En “blid” vin, som er intens i ganen. 
Velsmagende og velstruktureret. En lang og 
herlig eftersmag.

Bedre bliver det ikke.

5 ud af 5 stjerner 
vinavisen.dk, uge 18, 2022 skriver:

”En helt igennem indtagende og harmonisk rødvin. Der 
er modne blå blommer, kirsebær, eg, vanilje og strejf af 
kanel i både duften og smagen – der slutter med tilpas 

afrundede tanniner”.

HEREDAD GARCÍA DE OLANO CRIANZA

5 ud af 5 stjener
vinavisen.dk, uge 14, 2022 skriver:

 ”Kirsebær og strejf af læder mødes i duften af denne 
fortræffelige rødvin. Smagen er helt i top, kompleks, 

blød og uendelig lang. Nyd vinen til fx luksus-tapas eller 
bare, som den er” 

Vinovida er eneforhandler af vine fra denne 
leverandør og er tale om topvinen fra denne 
producent – og hvilken vin.

En meget flot rødvin som leveres enkeltvis i 
flotte trækasser – oplagt som gaveide. At den 
så samtidig har en flot kirsebærfarve, fantastisk 
aroma og ikke mindst smag gør det kun bedre.

Denne vin tillader vi os at definere som en 
vin med personlighed, smagfuld, lang og 
vedholdende smag – ja blot en fremragende vin!

OLANUM SELECTED VINTAGE

5 ud af 5 stjener
vinavisen.dk, uge 19, 2022 skriver:

”Denne rødvin stammer fra Rioja Alavesa - det mindste 
af Riojas tre underdistrikter. Vinen dufter dejligt af 

vanilje og mørke kirsebær, mens der i den fløjlsbløde 
smag er fine krydede noter og et tilpas lille tanninbid til 

slut”

Her er tale om en utrolig lækker rødvin. En 
flot farve, en aroma af modne frugter og en 
særdeles balanceret og fyldig smag.

Den efterlader en lang og behagelig eftersmag. 
Skal du forkæle dig selv bør du prøve denne!  

Bemærk vinen kan også købes med 6 stk. I en 
meget flot trækasse!!!

3 DE OLANO SELECTION VINTAGE


