
Bodegas Adegas Valdavia DO Ribeiro 
Cuñas Davia Tinto

Valdavia is een klein familiebedrijf in het dorpje Cuñas, in het hart van de vallei van 
de rivier Avia. De historie van de wijngaarden gaat terug naar het jaar 1158, toen de 
monniken van het klooster van San Clodio de eerste wijnstokken plantten. Valdavia 
is daarmee misschien wel een van de oudste operationele wijngaarden van Spanje.

Op het terrein van Valdavia staan nog twee eeuwenoude gebouwen die in 2004, 
met respect voor oude materialen en architectonische elementen, volledig zijn 
gerestaureerd. In de vroegere wijnmakerij zijn nu onder andere de receptie en 
winkel ondergebracht. Het wijnhuis heeft nog altijd zijn oude functie, maar is 
inmiddels wel uitgerust met de modernste technieken die gebruikt worden bij de 
productie van wijn.
Aangeplant op een granietrijke bodem die zorgt voor een natuurlijke drainage (iets 
wat niet onbelangrijk is in het wat nattere Galicië) geven de inheemse variëteiten 
(Treixadura, Albariño, Godello & Lado voor witte wijn, Mencia, Brancellao, Caiño & 
Souso, voor rode wijn) op basis van hun hoge leeftijd een zeer mooie concentratie. 
Combineer dit met de biologische wijnbouw en je weet dat men op dit kleine 
familiale domein met respect voor de omgeving wijn maakt. En ze doen dat nog 
goed ook (getuige hun hoge scores in de “Guija Peñin” = de wijngids van Spanje).
Zorgvuldig 'opgevoede' rode wijn: 6 tot 8 maanden in Bordeaux vaten van Franse 
eik en 6 maanden in de fles. Uiterst beperkte productie van 1.800 genummerde 
flessen.

Appellatie: DO Ribeiro
Regio: Galicië 
Druivenrassen: Mencía (40%), Brancellao (30%), Caíño 15% en Sousón (15%)
Inhoud: 75cl
Wijnstijl: intens-verfijnd

Aroma: Wild rood fruit, bessen, kersen, frambozen, bramen en een zweem van 
cacao en zacht geroosterde noten.
Smaak: In de mond fijne zuren met terugkerend fruit, zeer mondvullend met 
gekonfijt fruit en kruidige smaken en een frisse toets in de afdronk.
Serveren bij: Gegrild vlees, geroosterd vlees, wild.


