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Ribera del Duero to D.O. (Denominación de Origen) otaczająca mia-

sto Arranda de Duero w dolinie rzeki Duero. Jest uważana za jeden 

z najlepszych regionów produkcji czerwonego wina w Hiszpanii. 

Ribera del Duero  położona jest w centrum Castilla y León, pół-

nocno-zachodniej i największej w Hiszpanii autonomii. Znana jako 

królestwo zamków Castilla y León  szczyci się fortyfikacjami zbudo-

wanymi we wczesnym średniowieczu do obrony przed Maurami. 

W XV wieku królestwa Castilla y León i Aragon połączyły 

się dzięki małżeństwu. Rozpoczęło to tworzenie nowo-

czesnej Hiszpanii. Wino było produkowane w Ribera 

del Duero od ponad 2000 lat. Bardziej nowoczesny 

styl uprawy winorośli został wprowadzony w XII wieku 

dzięki przybyciu benedyktyńskich mnichów z Cluny 

w Burgundii.

Region: D.O. Ribera del Duero z winnicą Balbas



Krajobraz jest wypełniony romańskimi klasztorami i kościołami, 

średniowiecznymi budowlami i rezydencjami arystokracji znanej 

jako hidalgos – wolni ludzie. Castilla y León jest głęboko zakorze-

niona w religii, której kultura wizualna jest wszechobecna, dla-

tego stała się głównym celem pielgrzymek historycznych.

Rzeka Duero płynie przez region na zachód, silnie oddziału-

jąc na jego terrior. Ribera del Duero tłumaczy się jako „brzeg 

rzeki Duero”. Gleby Ribera del Duero są dość jednolite i skła-

dają się z piaszczystych warstw mułu i gliny, rozdzielonych 

wapieniem, marglem i kredowymi pokładami.

Ribera del Duero ma ponad 20 000 ha winorośli.  

D.O. wytwarza wina czerwone i małe ilości różowego, białe 

nie są dozwolone. Główną uprawą jest tempranillo – 95% 

produkcji i musi stanowić 75% dowolnej mieszanki. Pozo-

stałe szczepy to cabernet sauvignon i merlot. 

Wina Ribera del Duero można porównać do cabernet 

sauvignon z Napa Valley dzięki bogatym i odważnym 

aromatom, ale są bardziej wyrafinowane i staroświec-

kie w stylu, bardziej zrównoważone i mniej przytła-

czające.

Willa Win to rodzinna firma, która została założona w 2009 roku. Od początku swego istnienia firma dostarcza wina do 
hoteli, restauracji i kawiarni w całej Polsce. Willa Win współpracuje z miejscami, gdzie synergia pomiędzy winem i jedzeniem 
jest istotą biznesu. Nasza firma wspomaga swoich klientów, projektując karty win, oferując szkolenia kelnerskie, kolacje 
degustacyjne czy organizując eventy winiarskie. Ponadto Willa Win jest importerem win z całego świata, między innymi z: 
Włoch, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Niemiec, Argentyny, Chile, Australii, Nowej Zelandii, USA i Południowej Afryki. 
Wszystkie winnice, które dostarczają nam wino, są małymi producentami, gdzie winiarstwo zrodzone jest z pasji, a metody 
uprawy są ekologiczne.

W Willi Win do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i z szacunkiem. Zapraszamy do współpracy.Krzysztof Kwiatkowski
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WINIARNIA I WINA
W 1777 roku Abundio Balbás zaczął wykorzystywać wła-

sne winogrona do produkcji czerwonego wina do lokalnej 

konsumpcji. Przewoził je i rozprowadzał w bukłakach, które 

sam wytwarzał. Rodzina kontynuowała produkcję i sprze-

daż bukłaków aż do  pojawienia się szklanych butelek.

Nazwisko Balbás od sześciu pokoleń związane jest z winem. 

Dziś   firmę prowadzi Juan José Balbás, praprawnuk 

Abundio. Jest kluczową postacią w Ribera del Duero D.O.  

Bodegas Balbás była jedną z pionierskich wytwórni win  

w regionie, który obejmuje obecnie ponad 300 winiarni. 

Juan José Balbás był prezesem D.O. Wraz z ośmioma innymi 

wytwórniami założył w 1982 roku nazwę Ribera de Duero 

lub D.O., wybitny region winiarski położony w Castilla  

y León w środkowej Hiszpanii, biegnący równolegle do 

rzeki Duero.

PODstAWOWe DANe eKONOMICZNe
Winnica  zajmuje powierzchnię 102 ha. Uprawiane są wino-

rośle tempranillo, cabernet sauvignon i merlot. Zbiory 

ręczne, prawie zawsze w pierwszych tygodniach paździer-

nika, z wydajnością od tysiąca do pięciu tysięcy kilogra-

mów na hektar. Dzięki tradycyjnym praktykom winifikacji 

powstają wina, które są bardzo charakterystyczne dla Ribera 

del Duero D.O.  – głębokie i intensywne.

Juan José Balbás, dyrektor generalny, odpowiada za winorośl 

wraz z Fernando Izquierdo. José Balbás ma kontakt z winiar-

nią i biznesem od najmłodszych lat, odziedziczył wiedzę 

zdobytą przez dziadka Abundio i ojca. Kieruje się maksymą 

przekazaną przez ojca: „najważniejsza jest jakość winogron 

i winorośli”. 
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Willa Win to rodzinna firma, która została założona w 2009 roku. Od początku swego istnienia firma dostarcza wina do 
hoteli, restauracji i kawiarni w całej Polsce. Willa Win współpracuje z miejscami, gdzie synergia pomiędzy winem i jedzeniem 
jest istotą biznesu. Nasza firma wspomaga swoich klientów, projektując karty win, oferując szkolenia kelnerskie, kolacje 
degustacyjne czy organizując eventy winiarskie. Ponadto Willa Win jest importerem win z całego świata, między innymi z: 
Włoch, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Niemiec, Argentyny, Chile, Australii, Nowej Zelandii, USA i Południowej Afryki. 
Wszystkie winnice, które dostarczają nam wino, są małymi producentami, gdzie winiarstwo zrodzone jest z pasji, a metody 
uprawy są ekologiczne.

W Willi Win do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i z szacunkiem. Zapraszamy do współpracy.Krzysztof Kwiatkowski


