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Winnica Ijalba z regionu Rioja – Hiszpania
Szacunek do historii i środowiska

Ta unikalność endemicznych szczepów winorośli stwarza także

winnicy Ijalba na rzecz odbudowy lokalnych odmian winoro-

w finalnym etapie unikalność wina w butelce. Winnica przyczy-

śli doprowadziły do zaprezentowania światu tego jednoszcze-

niła się więc do ochrony różnorodności regionu i jako pierwsza

powego wina. Jest ono bardzo subtelne, zaskakujące zarówno

produkuje wina wyłącznie z takich szczepów, jak tempranillo

swoją elegancją, jak i budową.

blanco, maturana blanco, graciano i maturana tinta.

Maturana tinta

ODMIANY
Natura i wyjątkowość naszych win jest wynikiem specyficznych warunków naszych winnic,
ekologicznej uprawy winorośli i stosowania tradycyjnych odmian, które nadają indywidualny styl.
Wyjątkowa Rioja w każdym znaczeniu tego słowa

Dionisio Ruiz zasadził swoją pierwszą winorośl w 1975 r. Winnica

reintrodukcja ODMIAN

na terenie starej żwirowni odtworzyła naturalne warunki uprawy

Od momentu powstania winnica Ijalba uczestniczyła w różnych

winorośli w La Rioja. Tak rozpoczęła się pionierska droga. Vina Ijalba,

projektach winiarskich prowadzonych przez ośrodki badawcze.

założona w 1991 r., opracowuje wysokiej jakości wina ekologiczne

Dotyczyły one prób odtworzenia rodzimych odmian wino-

z poszanowaniem środowiska. Obecnie winnica Ijalba ma ponad 90

rośli z regionu Rioja, a także podtrzymania upraw winorośli,

ha własnych winnic wokół Logrono, San Vicente de La Sonsierra.

które występują dzisiaj w praktycznie znikomych ilościach.

Maturana tinta to bardzo rzadka odmiana w regionie Rioja. Winnica Ijalba uczestniczyła w jej reintrodukcji i dzięki temu produ-

Maturana blanca

kuje dzisiaj wyjątkowe wino autorskie z ogromnym potencjałem.

Pierwsza wzmianka o maturana blanca w Rioja pochodzi

Jest głębokie, intensywne, pikantne, z nutą czarnych owoców.

z 1622 r. Uprawa tej odmiany trwała nieprzerwanie przez wieki,

Wino o krok od typowej, tradycyjnej Rioja, ale jednocześnie suge-

ale kilka lat temu maturana blanca niemal wyginęła. Starania

stywne i uderzające.

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.
Krzysztof Kwiatkowski

W Willi Win do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i z szacunkiem. Zapraszamy do współpracy.
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Tempranillo bianco

i kadzie z dębu francuskiego, prasę pneumatyczną, sprzęt do

z ponaddwustuletnich gajów oliwnych

odmiany

Przedstawiając region La Rioja i winnicę Ijaba z ich

Pierwszy pęd tempranillo blanco odkryto w starej winnicy Tem-

kontroli temperatury do zimnej fermentacji, osady do macera-

ARBEQUINA, która ma doskonałą wydajność i daje

unikalnym klimatem, chciałem pokazać zależność

pranillo Tinto w La Rioja w 1988 r. Jest to swoista mutacja natu-

cji węglowej. Do dojrzewania win służy podziemny magazyn,

produkt wysokiej jakości. Jest to jedna z najbardziej

ziemi, natury i pracy. Czystość klimatu i dbałość o naj-

ralna, powszechna w innych odmianach. Pozwoliła na opra-

w którym spoczywa 1500 beczek z najlepszego francuskiego

znanych odmian La Rioja. Oliwki są przetwarzane

mniejsze szczegóły w produkcji doskonałych czystych

cowanie unikalnego wina, które pochodzi z jedynej winnicy

i amerykańskiego dębu.

natychmiast po zbiorze przy użyciu najnowocześniej-

win. Chciałem pokazać, jak ważny jest cały proces od

o ekologicznym charakterze produkcji. Rezultatem jest bardzo

szych technik i sprzętu, aby uzyskać oliwę najwyższej

ziemi po sadzonki, winogrona i wino, zostawiając do

kwiatowe wino z nutą ciepłych tropików. Bardzo świeże, z całym

W winnicy Ijalba zasady ekologii są stosowane w całym procesie

jakości. Jakość jest gwarantowana przez DOP oliwy

przemyśleń świat komercji, handlu i pogoni za naj-

charakterem odmiany i bardzo długim posmakiem.

produkcji zawsze z uwzględnieniem ochrony środowiska.

z oliwek La Rioja, która gwarantuje ścisłe przestrze-

niższą ceną, który pomija duszę i historię zamkniętą

ganie przepisów. Oliwa wyróżnia się słodyczą i lekkim

w każdej butelce…

WINICA IJALBA TO RÓWNOWAGA
PODNIEBIENIA I HARMONIA DUCHA
ŚRODOWISKA. I PRACA CAŁEGO
ZESPOŁU

25 lat w odzyskiwaniu ziemi
i rodzimych odmian w La Rioja

posmakiem, z wysoką obecnością owocowych aroma-

Ponad 80 ha własnej winnicy założonej na opuszczonych tere-

porannego tostu, sosów do sałatek, warzyw oraz do

nach starej żwirowni. Odzyskane gleby, ubogie w wapień,

pieczonej ryby.

Winnica od samego początku chroni środowisko naturalne

w których szczepy mają niewielką, ale wysokiej jakości produkcję.

przy produkcji win organicznych. Wszystkie procesy przepro-

Gleby podobne do tradycyjnych winnic La Rioja.

tów i nutą świeżej trawy. Jest idealnym dodatkiem do

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.

wadzane są w sposób naturalny, bez dodatków chemicznych.
Obecnie 70% zbiorów odbywa się ręcznie. Wybierane są tylko

JAKOŚĆ NA STOLE

grona, które osiągają odpowiedni poziom dojrzałości. Hala

Trzeba pamiętać, że Rioja to nie tylko wino, ale i wspaniała oliwa.

produkcyjna jest wyposażona w zbiorniki ze stali nierdzewnej

Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia winnicy Ijalba pochodzi

Krzysztof Kwiatkowski – Willa Win

Krzysztof Kwiatkowski

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

