
Bodegas Lozano  – La Mancha / España 
La	  Mancha	  is	  de	  grootste	  wijnregio	  van	  Spanje	  (ja	  zelfs	  grootste	  wijnstreek	  van	  Europa,	  400.000	  hectare	  
waarvan	  170.000	  appellation,	  het	  is	  5	  keer	  groter	  dan	  de	  Languedoc).	  La	  Mancha	  is	  gelegen	  in	  Midden-‐
Spanje	  onder	  Madrid.	  Vandaar	  de	  ideale	  plek	  om	  te	  zoeken	  naar	  betaalbare	  wijntjes	  aan	  een	  ongelooflijke	  
prijs/kwaliteitsverhouding.	  Zijn	  continentaal	  klimaat	  betekent	  dat	  de	  temperaturen	  extreem	  zijn,	  in	  de	  
winter	  dalend	  tot	  –15	  °C	  en	  in	  de	  zomer	  toenemend	  tot	  +	  45	  °C.	  Droogte	  en	  dorheid	  zijn	  de	  belangrijkste	  
kenmerken	  van	  dit	  klimaat,	  aangezien	  de	  regenval	  (300-‐400	  mm	  p.a.)	  laag	  is	  en	  de	  aangevoerde	  
vochtigheid	  via	  de	  wind	  zeer	  beperkt.	  La	  Mancha	  kan	  op	  zowat	  3.000	  uren	  zon	  per	  jaar	  tellen	  om	  de	  
druiven	  van	  het	  gebied	  te	  doen	  rijpen,	  hierdoor	  wordt	  een	  rijpe	  en	  rijkelijke	  oogst	  in	  de	  herfst	  
gewaarborgd.	  De	  recente	  ontwikkelingen	  hebben	  geleidt	  tot	  de	  uitbreiding	  van	  de	  toepassing	  van	  
druppelbevloeiing.	  	  
	  

Anoranza Sauvignon Blanc 
Deze	  jonge	  wijn	  is	  helder	  en	  schitterend	  in	  kleur	  met	  groen	  gele	  nuances.	  Wanneer	  men	  de	  neus	  in	  het	  
glas	  steekt	  komt	  men	  een	  waaier	  van	  bloesems	  tegen	  die	  vergezeld	  worden	  van	  rijp	  wit	  fruit	  (peer,	  
pompelmoes	  en	  litchie)	  alsook	  het	  typische	  grassige	  van	  de	  Sauvignon	  Blanc.	  Zijn	  smaak	  is	  opbouwend	  
met	  in	  de	  aanzet	  een	  gekruide	  toets	  en	  een	  fruitige	  vettigheid	  die	  flink	  wordt	  verfijnd	  door	  de	  aanwezige	  
zuurtegraad.	  De	  peer	  en	  steenfruit	  zijn	  ook	  in	  de	  smaak	  aanwezig	  en	  het	  geheel	  krijgt	  mede	  door	  zijn	  
stevige	  alcoholgehalte	  een	  goedbedeelde	  en	  warme	  afdronk.	  Gerechten:	  Een	  heerlijke	  terraswijn.	  Aan	  
tafel	  zou	  ik	  hem	  het	  liefst	  hebben	  bij	  koude	  visgerechten,	  slaatjes,	  geitekaasjes	  alsook	  schaal	  en	  
schelpdieren.	  Serveer	  hem	  aan	  8	  à	  12	  graden	  Celsius	  

 
Anoranza Tempranillo Rosado 
Deze	  wijn	  is	  soepel	  en	  rond	  met	  sprankelend	  fruit,	  de	  kleur	  is	  fonkelend	  rosé.	  In	  de	  neus	  een	  aroma	  van	  
zwarte	  kers	  en	  framboos	  die	  naar	  aantekeningen	  van	  gekonfijte	  vruchten	  evolueert,	  eindigend	  met	  tonen	  
van	  zoethout.	  Gerechten:	  Een	  heerlijke	  terraswijn,	  gaat	  ook	  perfect	  bij	  pasta,	  kaas,	  rijst	  en	  koude	  
buffetten.	  Serveer	  hem	  aan	  8	  à	  10	  graden	  Celsius	  
	  

Anoranza Cabernet Sauvignon - Shiraz 
Deze	  wijn	  heeft	  een	  intensieve	  granaatrode	  kleur.	  In	  de	  neus	  veel	  fruit,	  kersen	  en	  rode	  bessen.	  Een	  
Cabernet	  Sauvignon	  –	  Shiraz	  met	  in	  de	  mond	  veel	  door	  de	  zuidelijke	  zon	  gerijpt	  fruit	  met	  warme,	  ronde	  
tannine.	  Ongecompliceerd	  genot	  voor	  alle	  dagen.	  Een	  wijn	  die	  men	  best	  drinkt	  tot	  drie	  jaar	  na	  botteling.	  
Gerechten:	  Een	  heerlijk	  wijntje	  om	  zo	  te	  drinken	  maar	  ook	  bij	  pizza,	  kaas	  of	  kruidige	  vleesgerechten.	  
Serveertemperatuur:	  15	  -‐	  16°C	  

	  


