
IGP Léon “Raimun 5 Meses” Bodegas Sinforiano

Bodegas Sinforiano werd opgericht in 1966 toen Sinforiano Vaquero en Daniela 
Gomez besloten de familietraditie voort te zetten. Vanaf het eerste begin van een 
klein aantal wijnstokken en een oude ondergrondse kelder met betonnen tanks, 
hebben hard werken en illusies geresulteerd in een wijngaard die 70 hectare 
beslaat en een moderne kelder uitgerust met de nieuwste technologie en met een 
capaciteit van 700 ton druiven .

Het gebied kreeg in 1991 de D.O. status. Cigales is een klein, slaperig stadje dat 
wordt gedomineerd door een prachtige kerk op een klein, loofrijk plein en omringd 
door droge velden waar hier en daar gekke schoorstenen uitsteken. Deze 
schoorstenen zijn luchtkanalen voor de kelders, 10 meter onder de grond, waar de 
temperatuur constant is en kunsthars-betonnen vaten staan, waar de wijn rust tot 
de ' bodeguero' beslist dat de tijd voor botteling is aangebroken. De kelders zijn 
minstens 100 jaar oud en doen dienst als vermaak en opslagplaats. Vooral tijdens 
de middaghitte in de zomer (40ºC), vormen ze een prima plaats om een lunch met 
pan castellano, chorizo, lomo, jamón serrano en de plaatselijke kaas te nuttigen. 
Die heerlijke lunch wordt weggespoeld met wijn, die ter plekke uit de vaten wordt 
getapt. Wat de kwaliteit betreft kan men de wijnen uit Cigales vergelijken met de 
naburige Ribera del Duero en Toro wijnen.

100 % Tempranillo druiven van gemiddeld 60 jaar oude ranken. 
De handgeplukte oogst rijpt na fermentatie gedurende 5 maanden in vaten van 
Franse eik.
Appellatie: IGP Léon
Regio: Castilla y Léon
Druivenrassen: 100% Tempranillo
Inhoud: 75cl
Wijnstijl: Vol - Stevig
 
Aroma: Krachtig en intens met rode bessen en wat sporen van specerijen en 
autolyse.
Smaak: De rijpe rode bessen komen samen met zoethout terug in de mond, 
wonderlijk en complex geregen met fluweel en eik.
Serveren bij: Dagelijkse keuken, rood vlees, gegrild vlees.
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