Nius de Nada Magnum in
luxe houten kist
Land

Spanje

Wijnstreek

Jumilla

Druivenras

Monastrell, Petit Verdot,
Syrah, Tempranillo

Merk

NIUS

Smaakprofiel

Vol en krachtig rood

Wijn en spijs

Barbecue, Chocolade, Kaas,
Lamsvlees, Rundvlees

Jaargang

2019

Inhoud

1500 ml

Alcoholgehalte

14,5%

Omschrijving

Met de woorden "de Nada" , wat in het Spaans "graag gedaan" betekent, maakt
deze fles een ultiem bedank cadeau! Maar weggeven hoeft zeker niet, want
hij is ook erg lekker om zelf op te drinken. Nius de Nada is een fles gecreëerd
door Rudolf Nipius, als bedankje voor de liefhebbers van zijn wijnen, waar hij
al 15 jaar de lekkerste wijnen voor maakt. De wijn is gemaakt in de streek
Jumilla, een ontzettend heet en droog gebied, waar op de hete zandgronden
vooral de Monastrell prachtige resultaten geeft, maar de Petit Verdot en Syrah
komen hier snel achteraan. Van oudsher is het een streek waar vooral intens
zware rode wijnen vandaan kwamen, maar ook hier zorgt modernisering en
een andere aanpak voor fruitigere wijnstijlen. De Tempranillo in deze blend
maakt de wijn heerlijk origineel Spaans! Onze dank aan Rudolf voor deze
heerlijke wijn. De Nada! 50% Monastrell aangevuld met Tempranillo, Petit
Verdot en Syrah. Rijp zwart fruit, maar ook kruidigheid, mokka en chocolade.
Na vinificatie heeft deze wijn een houtrijping gehad of Frans Eiken. Nius de
Nada combineer je met een mooi stukje vlees, barbecue of bijvoorbeeld lam.
Nius is het merk van de Nederlandse wijnmaker Rudolph Nipius. Nius is de

afkorting van de familienaam. De ‘pi’ die uit de naam gelaten is vinden we
terug op het etiket in de vorm van een pi-teken. Rudolph werkt samen met
wijnmakers uit Spaanstalige regio’s om wijnen te produceren die precies die
kenmerken en karakteristieken van het gebied tonen. Zijn kennis over de taal,
regio en cultuur deed hij op na jarenlang gewerkt te hebben in deze gebieden
met onder andere koffie en tabak. Sinds 2003 worden de wijnen op de markt
gebracht onder de naam Nius.
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