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Vinice rodiny Ferrerovy se na-
cházejí v blízkosti řeky Cin-

ca, která je přítokem snad nejzná-
mější španělské řeky Ebro. Samo 
vinařství se rozkládá v objektu his-
torické tvrze, ve které vyráběli tem-
pláři vína už ve středověku. Tvrz 
sousedí s překrásným bílým kos-
telíkem z roku 1912, který taktéž 
patří k vinařství. Již od roku 1931 
zde tato rodina obhospodařuje 
a zvelebuje 80 ha vinic. Půda v této 
oblasti není nijak zvlášť úrodná, ale 
díky stále péči, modernizaci a šetrnému ekologickému přístupu 
jak k vínu, tak k okolní krajině se Ferrerům daří vyrábět vína plná 
a stejně ohnivá jako samo Španělsko.

Klimatické podmínky jsou v té-
to oblasti spíše kontinentální, což 
s sebou přináší velké teplotní roz-
díly mezi dnem a nocí a také v jed-
notlivých obdobích roku. Valonga 
je jednou z oblastí Pyrenejského 
poloostrova, kde prší velmi málo 
a množství srážek zřídkakdy pře-
kročí 300 mm za rok. Letní období 
roku nastupuje spolu s příchodem 
extrémně suchých větrů, kterým se 
tady říká „Cierzo“. Právě takovéto 
klimatické podmínky – rovnováha 

mezi všemi faktory: deštěm, sluncem, vlhkostí a teplotou – dáva-
jí potenciál k získání nejlepších hroznů ze zdejších vinic. Filozofií 
vinařství Valonga je nízká hustota vinných keřů, redukce výnosů 

víno & styl     profil vinařství

BODEGAS VALONGA
Vína ohnivá jako samo Španělsko

Vinice se nacházejí převážně na slínové půdě z čtvrtohorního období, která umožňuje kořenům 
pronikat hluboko do země a čerpat z jinak neúrodné půdy živiny pro svůj růst.
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a výběr toho správného momentu sklizně.
Ferrerové jsou toho názoru, že svá moderní, vyvážená a elegant-

ní vína získávají spojením vlastností dané oblasti s moderním eno-
logickým pojetím. A jaká že to jsou vína? Především mimořádně 
oblíbené a neméně ceněné Chardonnay, velmi neobvyklé růžové 
víno ze směsi Tempranilla a Merlotu s nádherným buketem a ce-
lá řada červených vín z odrůd Cabernet Sauvignon, Tempranillo, 
Garnacha, Merlot, Syrah, Cabernet Franc a Graciano.

O vínech ze zdejších vinic mluví znalci, ale i mnozí laici v su-
perlativech. „V těchto vínech lze nalézt tóny ananasu, malin, bo-
růvek, kávy, lékořice, čokolády i chlebové kůrky,“ říká jeden z nich 
a dodává, že chuť je plná, dokonale strukturovaná, velmi vyváže-
ná, harmonická a s dlouhou dochutí. Nyní je již jen na vás, abyste 
k těmto vínům nalezli vhodný pokrm. Možná vám hledání ulehčí 
i extra panenský olivový olej MONTE VALONGA, který pochá-
zí výhradně z olivových plantáží Valle del Cinca olive plantation 
(Aragon), náležejícím vinařství Bodegas Valonga. K výrobě tu po-
užívají výhradně odrůdy oliv Arbequina. Olej je vyrobený z výběru 
těch nejzdravějších a úzkostlivě opečovávaných oliv. Lisuje se za 
studena ještě tentýž den, kdy jsou olivy nasbírány, bez překročení 
teploty 30 °C při rozmělňování. Po lisování olej odpočívá ve sklepě 
a později je filtrován a stáčen do lahví. „Tímto způsobem se k zá-
kazníkovi dostává přírodní olej bez potravinářských přísad nebo 
konzervačních látek, s nízkou kyselostí a výjimečnou chutí,“ říká 
hlava rodiny i vinařství pan Ferrano Ferrero. g
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VALONGA
Saso Alto 2004 
VdLT
Syrah, Cabernet 
Sauvignon
Alkohol: 13,5 %
Oblast: Španělsko, Valle del Cinca
Rubínová barva. Plná, zaoblená vůně černého ovoce 
doplněná kořením. Plná tělnatá chuť vyvážená svěžím 
červeným ovocem a zakončena hrubším tříslem. 
Elegantní a příjemné víno.
Gastronomie: šťavnaté hovězí a zvěřinové steaky
Nejlepší k pití: 2009-2012
Cena: XXXXXXXXXXX

VALONGA
Campo Gabás 2005 
VdLT
Tempranillo, Graciano, 
Merlot
Alkohol: 14 %
Oblast: Španělsko, Valle del Cinca
Temně rubínová barva. Intenzivní vůně tmavého lesní-
ho ovoce. Bohatá a šťavnatá chuť ovoce  s vystupují-
cím alkoholem a taniny v závěru.
Gastronomie: steaky na pepři
Nejlepší k pití: 2009-2011
Cena: XXXXXXXXXX

VALONGA
Chardonnay 2008 
VdLT
100% Chardonnay
Alkohol: 13 %
Oblast: Španělsko, Valle del Cinca
Světle žlutá barva. Vůně čers-
tvého tropického ovoce. Svěží a plná chuť, citrusové 
plody a svěží kyselinka.
Gastronomie: grilované ryby
Nejlepší k pití: 2009 – 2012
Cena: XXXXXXXXXX

VALONGA
Monte Valonga 
Syrah 2005 VdLT
100% Syrah
Alkohol: 14 %
Oblast: Španělsko, Valle del 
Cinca
Tmavě třešňová barva. Jemná vůně s tóny tmavého 
peckového ovoce. Chuti střední intenzity dominuje 
zralé červené ovoce s taninovým závěrem.
Gastronomie: jelení kýta s brusinkovým přelivem
Nejlepší k pití: 2009 – 2010
Cena: XXXXXXXXXXXXX

VALONGA CHARDONNAY 
20

0884

Tempranillo, Graciano, 

VALONGA CAMPO GABÁS 
20

0586

■ Založeno 1931

■ Oblast Španělsko, Valle del Cinca, Aragon

■ Rozloha vinic 86 ha

■  Půda  slínová na vápencové vrstvě

■  Pěstované odrůdy   Cabernet Sauvignon, Tempranillo, 
Garnacha, Merlot, Syrah, Cabernet Franc, 
Graciano a Chardonnay

■  Délka zrání v sudu  12 měsíců

■  Roční produkce  250 000 lahví

■  Vyráběná vína (řady) na našem trhu:  
Finca Valonga, Monte Valonga, Campo Gabás, odrůdová + kupáže

■  Distributor Valonga CZ, www.valonga.cz

BODEGAS VALONGA

VALONGA MONTE VALONGA SY
RA

H 
20

0583

Cinca
Tmavě třešňová barva. Jemná vůně s tóny tmavého 
peckového ovoce. Chuti střední intenzity dominuje 
zralé červené ovoce s taninovým závěrem.
Gastronomie:
Nejlepší k pití:
Cena:

tvého tropického ovoce. Svěží a plná chuť, citrusové 
plody a svěží kyselinka.
Gastronomie:
Nejlepší k pití:
Cena:

VALONGA SASO ALTO

 20
0488


