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Bodegas
Landaluc

Errioxa JDKko ardo beltz gaztea, Arabar Errioxako eremukoa

Gure Laguardiako lur-eremuetan jatorria duten Tempranillo eta Biura Gure Laguardiako lur-eremuetan jatorria duten Tempranillo eta Biura 
barietateez landua. 

Txortenak eskuz kendu zaizkien mahatsak, Txortenak eskuz kendu zaizkien mahatsak, beratze karbonikoarenberatze karbonikoaren
sistema tradizionalaren bitartez ardotu dira, mahatsa osorik eta txortena sistema tradizionalaren bitartez ardotu dira, mahatsa osorik eta txortena 
kendu gabe tenperatura kontrolatzen altzaitu erdoilgaitzezko ontzietan kendu gabe tenperatura kontrolatzen altzaitu erdoilgaitzezko ontzietan 
sartzen delarik.

Ontzi hauetan, progresiboki eta azpikaldean dauden mordoen 
zanpaketagatik, gas karbonikoan bildutako hartzidura prozesu intrazelularra 
sortzen doa, 8 egun iraun zituen prozesu honen ostean, azken prentsaketa 
hasten da. 

Gero, ardoaren egonkortze eta atsedenaren ostean, botilatzea gauzatu zen.

Dastatzearen oharra:

 gerezi kolorea, granate-ubela.
 garbia eta lurrintsua. Fruitu gorri (masusta eta arana) eta bioleta 

usainekin.
Ahoa:Ahoa: gozoa, freskoa, bizitasun handikoa eta fruitu espresio onekoa. 

Bioleta eta tanino nobleen usaina gogoratzen du, amaieran 
barietatearen zapore oinarrizkoa antzematen delarik.

Beste ezaugarri batzuk:

 Laguardian.
 buztin-karetsua.

 %95 Tempranillo eta %5 Biura.
 urriaren lehenengo hamabostaldia.

 mordo osoen ontziratzea.
Alkohol gradua:Alkohol gradua: bol. %13,5
Kontsumoa:Kontsumoa: ardo hau 12 eta 14˚C tarteko tenperaturan kontsumitzea 

gomendatzen du, gosegarri, hestebete, opil arin eta griselan erretako 
haragiez lagundurik.

12 u x 750 ml

T E M P R A N I L L O  2 0 2 0

12 u x 750 ml

GUÍA
PEÑÍN
2016

89
PUNTU
*****



Bodegas LandaluceBodegas Landaluce
Helbide komertziala: Los Molinos z/g errepidea • 21. Posta kutxa • 01300 Laguardia-Alava

Tel.  650 45 48 94 • comercial@bodegaslandaluce.es • www.bodegaslandaluce.es

Bodegas
Landaluc

Errioxa JDKko ondutako ardo beltza, Arabar Errioxako eremukoa

Ongi aukeratutako mahatsetatik dator, heltze egoera bikainean eta Ongi aukeratutako mahatsetatik dator, heltze egoera bikainean eta 20 eta 
40 urte tarteko San Cristóbal, La Media Legua, Prado de las Albas eta urte tarteko San Cristóbal, La Media Legua, Prado de las Albas eta
La Laguna gure Laguardiako mahastietan eskuz jasotakoak.La Laguna gure Laguardiako mahastietan eskuz jasotakoak.

Txortenak kendu ostean mahatsak Txortenak kendu ostean mahatsak 25.000 L–tako altzairu erdoilgaitzezko 
ontzietan hartzitu ziren, 2626–28˚C-tara. 7 egunetik 10erako beratzearen 
ondoren hartzidura malolaktikoa egin zuten, ardoa leunduz eta garraztasun ondoren hartzidura malolaktikoa egin zuten, ardoa leunduz eta garraztasun 
egokian utziz.

Gero haritz frantses eta amerikarreko upeletan ondu zen 12 hilabetetan 
zehar.

Dastatzearen oharra:

 granate oso bizia.
 bizitasun egokia, hasieran egurrezko ukitu txigortu txikiak, 

fruitu, ezti, espezia eta naftalina sentsazio goxoekin.
Ahoa:Ahoa: gozoa, egitura, kontzentrazio eta fruitu mami onekoa. Koipetsu 

eta belusatua, garraztasun on eta tanino noble ongi osatuekin.

Beste ezaugarri batzuk:

Mahastiak:Mahastiak: Laguardian kokatuak, 20 eta 40 urte tartekoak.
 buztin-karetsua.

 %100 Tempranillo.
 urriaren lehenengo hamabostaldia.

 haritz frantses eta amerikarreko upeletan 12 hilabetez.
Alkohol gradua:Alkohol gradua: bol. %14
Kontsumoa:Kontsumoa: freskotsu kontsumitzea hobesten da, 15˚C-tara gutxi gora 

behera. Erreako barazkiak, pastak eta okelak ezin hobeto laguntzen 
ditu, denbora nahikoan zehar gorde daiteke.

Beganoentzako egokia.Beganoentzako egokia.

12 u x 750 ml

C R I A N Z A  2 0 1 8

Errioxa JDKko ondutako ardo beltza, Arabar Errioxako eremukoa 12 u x 750 ml
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Tempranillo barietatearekin esklusiboki landua, gure Laguardiako Tempranillo barietatearekin esklusiboki landua, gure Laguardiako 
mahastietan jatorri duena, 60 urte baino gehiagokoa. Modu hautakorrean 
urriaren hasieran batu ziren, kupoka entregatuz eta ezohikoa den urriaren hasieran batu ziren, kupoka entregatuz eta ezohikoa den 3 astetako 
iraupena izanik.

Mahatsa egoera bikainean sartu zen upelategian, kolore parametro eta Mahatsa egoera bikainean sartu zen upelategian, kolore parametro eta 
alkohol maila oso egokiak direlarik ardo onduentzat.alkohol maila oso egokiak direlarik ardo onduentzat.

Ardo hau tempranillo barietatearen ezaugarririk onenak erauztea lortu 
du, haritz frantsesaren aukeraketa zuzenarekin armonian, dotoretasuna, 
leuntasun eta egitura ematen diona.

Gero haritz frantses eta amerikarreko upeletan ondu zen 12 hilabetetan 
zehar.

Dastatzearen oharra:

 bereizgarri freskoa du gerezi gorriluna.
 freskoa, fruitu beltz heldu (arana) eta gorriena (mugurdia), 

baltsamiko leunez lagundua (mentolduna eta eukaliptoa) 
txokolatedun mamiaren gainean.

Ahoa:Ahoa: hasieran indartsua da, aran freskoen azala gogoratzen duen 
garraztasun gozoaz. Garapen handikoa, fruituen hezurraren ukitu 
gaziak ahosabaiari eskaintzen dizkiola. Txokolate esnedunaren 
oroitzapen gozoaz bukatzen du.

Beste ezaugarri batzuk:

Mahastiak:Mahastiak: Laguardian kokatuak, 60 urte baino gehiagokoak: La Gloria, 
Carravalseca, Puente Victoria eta San Gregorio.

Lur mota:Lur mota: buztin-karetsua.
Mahats motak:Mahats motak: %95 Tempranillo eta %5 Graciano.
Biltze data:Biltze data: urriaren lehenengo hamabostaldia.

 haritz frantses eta amerikarreko upeletan 12 hilabetez.
 bol. %14

Kontsumoa:Kontsumoa: kontsumitu aurretik ordu erdi aireztatzen bada eta 16˚C-tan 
badago, griselan erretako haragiak lagunduz hobeto gozatzen da. 
Zortzi eta hamar urte tartean gorde daiteke.

Beganoentzako egokia.Beganoentzako egokia.

12 u x 750 mlErrioxa JDKko ondutako ardo beltza, Arabar Errioxako eremukoa

R E S E R VA  2 0 1 7

12 u x 750 mlErrioxa JDKko ondutako ardo beltza, Arabar Errioxako eremukoa
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Errioxa JDKko ondutako ardo zuria, Arabar Errioxako eremukoa

Gure Laguardiako mahasti zaharretan jatorria duten Biura eta Malbasia Gure Laguardiako mahasti zaharretan jatorria duten Biura eta Malbasia 
mahats motekin landua eta irailaren mahats motekin landua eta irailaren 27an bilduak. 

Kutxetan eta gauerdian izan zen bilketa, mahatsa upelategira fresko Kutxetan eta gauerdian izan zen bilketa, mahatsa upelategira fresko 
heltzeko eta usaina ahalik eta gehien mantentzeko asmoz.heltzeko eta usaina ahalik eta gehien mantentzeko asmoz.

Egoera ezin hobean sartu zen, polifenolak baxu zituela, agresibitatea Egoera ezin hobean sartu zen, polifenolak baxu zituela, agresibitatea 
ardotik deuseztatzeko asmoz eta ondorengo herdoiltzeetatik babesteko. 
Garraztasun eta alkohol mailen oreka garbia du, errez edateko eta iraupen 
luzeko ardoen ezaugarri egokia.

Altzairu erdoilgaitzezko ontzietan, 2 astetan zehar tenperatura baxuan 
ondua izan zen (16˚–18˚C-tan). Gero, haritz frantseseko barrika berrietara 
ontzialdatu egin zen, hondar guztiekin, 2 hilabetetan zehar eguneroko 
batonagge eginez.

Dastatzearen oharra:

 horia, berde islarekin. Garbia eta distiratsua.
 freskoa, lore zurien eta fruitu garrazki eta anana ukituekin. 

Muinean mentoldun eta txigortu ñabardurak nabaritzen dira.
Ahoa:Ahoa: xalotasunagatik dotore, bolumen askokoa eta sentsazio glizeriko 

arinekoa. Aho zabal, fresko eta koipetsua. Edateko erreza, orka 
handikoa eta fruitu berria gomutatzen duen zaporea usten du 
amaieran.

Beste ezaugarri batzuk:

Mahastiak:Mahastiak: Laguardian kokatuak, 60 urte baino gehiagokoak: Prado de 
las Albas y Valcavada.

Lur mota:Lur mota: buztin-karetsua.
Mahats motak:Mahats motak: %60 Biura eta %40 Malbasia.
Biltze data: 2018eko irailaren 27an.

 haritz frantses eta amerikarreko upeletan 2 hilabetez.
 bol. %13,5

Kontsumoa:Kontsumoa: ez oso hotz hartzea komeni da, 8˚C-tara gutxi gora behera, 
arrain erregosi eta gazta freskoekin  bere konplexutasun urrintsu 
guztia adieraz dezan.

6 u x 750 ml

B L A N C O  2 0 2 0

GUÍA
VINO COTIDIANO
2014-15

90
PUNTU

 mlErrioxa JDKko ondutako ardo zuria, Arabar Errioxako eremukoaErrioxa JDKko ondutako ardo zuria, Arabar Errioxako eremukoa 6 u x 750 ml
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Tempranillo eta Graciano barietatearekin esklusiboki landua, gure Tempranillo eta Graciano barietatearekin esklusiboki landua, gure 
Laguardiako mahastietan jatorri duena, Laguardiako mahastietan jatorri duena, 60 urte baino gehiagokoa. Modu 
hautakorrean urriaren hasieran batu ziren, kupoka entregatuz eta ezohikoa hautakorrean urriaren hasieran batu ziren, kupoka entregatuz eta ezohikoa 
den 3 astetako iraupena izanik.  astetako iraupena izanik. 

Mahatsa egoera bikainean sartu zen upelategian, kolore parametro eta Mahatsa egoera bikainean sartu zen upelategian, kolore parametro eta 
alkohol maila oso egokiak direlarik ardo onduentzat.alkohol maila oso egokiak direlarik ardo onduentzat.

Ardo hau tempranillo barietatearen ezaugarririk onenak erauztea lortu 
du, haritz frantsesaren aukeraketa zuzenarekin armonian, dotoretasuna, 
leuntasun eta egitura ematen diona.

Ardo konplexua da, fi n eta dotorea, erabilitako lehengaiaren aukeraketa 
zorrotzaren ondorio.

Dastatzearen oharra:

 bereizgarri freskoa du gerezi gorriluna.
 freskoa, fruitu beltz heldu (arana) eta gorriena (mugurdia), 

baltsamiko leunez lagundua (mentolduna eta eukaliptoa) 
txokolatedun mamiaren gainean.

Ahoa:Ahoa: hasieran indartsua da, aran freskoen azala gogoratzen duen 
garraztasun gozoaz. Garapen handikoa, fruituen hezurraren ukitu 
gaziak ahosabaiari eskaintzen dizkiola. Txokolate esnedunaren 
oroitzapen gozoaz bukatzen du.

Beste ezaugarri batzuk:

Mahastiak:Mahastiak: Laguardian kokatuak, 60 urte baino gehiagokoak: La Gloria, 
Carravalseca, Puente Victoria eta San Gregorio.

Lur mota:Lur mota: buztin-karetsua.
Mahats motak:Mahats motak: %90 Tempranillo eta %10 Graciano.
Biltze data:Biltze data: urriaren lehenengo hamabostaldia.

 haritz frantseseko upeletan 12 hilabetez.
 bol. %14

Kontsumoa:Kontsumoa: kontsumitu aurretik ordu erdi aireztatzen bada eta 16˚C-tan 
badago, griselan erretako haragiak lagunduz hobeto gozatzen da. 
Zortzi eta hamar urte tartean gorde daiteke

6 u x 750 mlErrioxa JDKko ondutako ardo beltza, Arabar Errioxako eremukoa

2 0 1 8
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 mlErrioxa JDKko ondutako ardo beltza, Arabar Errioxako eremukoa 6 u x 750 mlErrioxa JDKko ondutako ardo beltza, Arabar Errioxako eremukoa
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Ardo hau sortzeko, aukeraketa batzuk egin genituen: lehenengoa Ardo hau sortzeko, aukeraketa batzuk egin genituen: lehenengoa 
mahastiena, bigarrena mordoena eta hirugarrena upelena. Bilketa eskuz mahastiena, bigarrena mordoena eta hirugarrena upelena. Bilketa eskuz 
egin zen, 20kg-tako kutxetan. Upelategian zeudenean mordoen aukeraketa kg-tako kutxetan. Upelategian zeudenean mordoen aukeraketa 
berri bat egin zen mahaian.

Sorketan erabilitako mahatsak, Sorketan erabilitako mahatsak, 80 urte baino gehiagoko mahastietatik 
zetozenak, 500l-tako haritz frantseseko egin zuten hartzidura. Hartzidura l-tako haritz frantseseko egin zuten hartzidura. Hartzidura 
eta ondorengo beratzeak 2 aste iraun zituen.

Beratze malolaktikoa eta ontzea upelgindegi anitzetako haritz frantseseko 
upeletan izan ziren, non 18 hilabete iraun zituen.

Ontze prozesu bukatzean, ardoa botiletan sartu zen zuzenean, egonkortze 
eta iragazpenik gabe.

Dastatzearen oharra:

 pikota gerezi oso bizia.
 usain bizia, egur txigortu oroigarri indartsuekin, fruitu, mineral 

ukitu, espezia eta baltsamiko mami gogorrak garrantzia hartzen 
duelarik.

Ahoa:Ahoa: goxoa ahoan, egitura on, garraztasun egoki, fruitu zapore bizi eta 
amaiera luzea, indartsua eta tanino leunetan bidua delarik. Ukitu 
txigortu eta krematsuak ahogozatzen dira. Oso espresiboa.

Beste ezaugarri batzuk:

Mahastiak:Mahastiak: Laguardian, 80 urte baino gehiagokoak: Fuente de Espino, 
Carravalseca y San Lázaro.

Lur mota:Lur mota: buztin-karetsua.
Mahats motak:Mahats motak: %100 Tempranillo.
Ontzea:Ontzea: haritz frantseseko upeletan 18 hilabetez.
Alkohol gradua:Alkohol gradua: bol. %14
Kontsumoa:Kontsumoa: beltz dotorea da, zerbitzatu aurretik ordu erdi dekantatu 

eta aireztatu daitekeena. Zerbitzatzean 16˚C-tako tenperaturara 
eskaintzen da, laguntza egokia izanik: haragi eta perretxiko 
erregosiak. Denbora nahikoan zehar gorde daiteke, egoera 
egokietan.

6 u x 750 mlErrioxa JDKko ondutako ardo beltza, Arabar Errioxako eremukoa 6 u x 750 mlErrioxa JDKko ondutako ardo beltza, Arabar Errioxako eremukoa
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12 u x 750 ml

2 0 1 9

D.O. Bizkaiko Txakolina

Bodegas Landaluce Bizkaiko txakolinetarako erabiltzen da, eta ukitu Bodegas Landaluce Bizkaiko txakolinetarako erabiltzen da, eta ukitu 
modernoa ematen die bai elaborazio-prozesuari bai diseinuari.modernoa ematen die bai elaborazio-prozesuari bai diseinuari.

Bertako Hondarrabi zuri eta Hondarrabi zuri zerratie barietateetatik Bertako Hondarrabi zuri eta Hondarrabi zuri zerratie barietateetatik 
abiatuta egiten da ardo zuri hau. Sei hilabetean bere ileekin gordelekuan 
haziz gero, ardoari konplexutasun usaintsu eta freskoa ematen zaio, 
nortasun handikoa.

Ardoa gordetzeko ahalmen handikoa da, eta botiletan ondo eboluzionatzen 
jarraituko du bi urtez.

2000. urtetik landatutako mahastien lurzoru eta mikrokmikroksorta zabala 
dela eta, mahats-bilketa hiru astez luzatzen da. Mahastizaintza jasangarria 
eta ingurumena errespetatzen duen enologia dira txakolinaren ezaugarriak.

Dastatzearen oharra:

Txakolin gaztea eta fruta-usainekoa, % 12,5 ingurukoa.
Ahoan orekatua gertatzen da, freskoa, harmoniatsua, biribila, iraunkorra.
Amaieran  barietate honen ezaugarri den mingostasun apur bat du.

Produktu honen nortasun atlantiar hau natura-ingurunearen eta gure lan 
egiteko fi losofi aren emaitza da. 


