
 

Producent Azul y Garanza wordt gerund door Dani Sanchez Nogué en María 
Barrena.  Twee topoenologen die de uitdagingen van de natuur 
niet uit de weg gaan.  Het Natuurpark “Bardenas Reales” is letter-
lijk een woestijn waar deze wijngaard gevestigd is.  Het klimaat 
wordt hier vlot 80% gedomineerd door felle winden, denk maar 
stormen, waardoor noch schimmels, noch ziekten vat krijgen.  In 
de zomer heet en droog, in de winter bar koud. Deze extreme 
weersomstandigheden drukken hun stempel in alle wijnen van 
Azul y Garanza met als resultaat “supervruchten en bio-wijnen” op 
een schoteltje gebracht door de natuur.   

Specificaties Gezien de klimatologische omstandigheden vormen de wijnran-
ken kleine, ultra geconcentreerde druiven, vrij van ziekten en 
schimmels.   
Minimum aan interventies. 
Geen irrigatie. 
Gem. zomer temp (april - sept): max 36.7° / min 13.1°C. 

 Van lente tot oogst geeft deze wijngaard een desolate indruk.  
Op het eerste zicht een wildgroei waar de distel een heus feest-
je bouwt. Net voor de oogst wordt alles netjes afgemaaid en de 
druiven geplukt.  Het resultaat zit in de fles.  

 Naturalese Salvaje is Spaans voor wilde natuur. 

Degustatief Naturalese Salvaje - Garnacha Blanca 2019 
Grenache-Blanc met een uitgesproken aroma van rijpe appel, 
exotische indrukken (lychee, ananas), zeer fijn en apart.  Doet 
enigszins denken aan een Savagnin uit de Jura met zoetere tin-
ten en een licht oxidatief tintje door de lagering op amfora.  
Blijft zeer droog en is een feest in het glas.  

Heel leuk als aperitief bij hapjes met een zilt karakter (chevice, 
schaal en schelpdieren), krokante groenten, een sneetje Iberi-
coham, maar ook bij sushi, kort gebakken Sint-Jacobsvruchten, 
rundscarpaccio, enz.  

 Naturalese Salvaje - Garnacha Tinto 2019 
 Grenache-Noir met een stralende fraicheur en daardoor haast 
niet vergelijkbaar met Grenache-Noir uit het Franse Roussillon, 
of het Spaanse Priorat.  Deze wijn is een speeltuin van rood, fris 
fruit (rode besjes, rijpe bramen) en frisse zuren.   
Een buitensporig mondgevoel dat licht kruidig aanvoelt, met 
glycerine en bovenal verfijnd. 

Gebruik deze wijn gewoon om te genieten als een goed glas 
wijn, bij een klassiek vleesgerecht, een verfijnd wildgerecht, of 
bij harde kazen (niet te pikant).  

Azul y Garanza 
Naturaleza Salvaje 2019 Blanca 

Naturaleza Salvaje 2019 Tinto 
Las Bardenas Reales de Navarra 

• Woestijngebied 

• Opgevoed in amfora’s (niet geëmailleerd). 

• Beperkte productie. 

LesVerresBavards T 052 42 84 42  
info@lesverresbavards.be 

Prijs per fles 16.50 € 

Prijs /fles/karton 15.00 € 

http://www.lesverresbavards.be/
mailto:info@lesverresbavards.be

