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CHARDONNAY - SAUVIGNON BLANC 

 

 
 

 
 

 

 

 

Doften hos Marques de la Mancha 
Chardonnay- Sauvignon Blanc är ren 
och intensivt fruktig och med 
tropiska inslag.  
 

Smaken är fräsch, komplex 
och välstrukturerad.  
 

Vinet har en balanserad syra och 
en läcker eftersmak. 
 

 

 
Det här vinet har framställts av 50% 
Chardonnay och 50% Sauvignon Blanc.  
 

Chardonnay och Sauvignon Blanc har 
sitt ursprung i Frankrike. Chardonnay är 
typisk i Bourgogne och Sauvignon 
Blanc finns i Bordeaux och Loire dalen. 
 

Chardonnay är en av de mest populära 
gröna druvorna i världen. Den ger 
balanserade viner med fräsch lätt blommig 
bouquet samt en viss exotisk touch 
med honung och balanserad syra. 
 

Sauvignon Blanc ger vinet syra och fin ljust 
halmgul lyster. Druvan skapar lätta fräscha 
viner med inslag av krusbär, nässlor och 
svartvinbärsblad. 
 

Vingården har sitt ursprung i en gammal 
egendom med ursprung från romartiden. 
 

De välskötta odlingarna ligger nära staden 
Tarancón med städerna Madrid och Cuenca på ca 
40 minuters bilresa. 
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Bodega  /  Winery Finca La Estacada 

Marca  /  Brand Finca La Estacada Blanco / White 

Variedad  /  Variety Chardonnay / Sauvignon Blanc 

Denominación y Clasificación  / 
Denomination and Classification 

D.O. Uclés-Joven 
 

Young 

Zona y Clima  / 
Geographic area and Weather 

Zona centro con clima continental Mediterráneo 
 

Central Area with Continental Mediterranean Climate 

Elaboración y Vinificación / 
Elaboration and Vinification 

Tradicional a temperatura controlada 
 

Traditional Vinification at controlled temperature  

Crianza  /  Ageing - 

Recomendaciones  /  Recommendations Se recomienda consumir a 8-10o de temperatura y conservar en 
condiciones constantes de temperatura y humedad y ausencia de luz.  
 

We recommend to be served between 8-10o and to conserve in constant 
conditions of temperature and humidity and no light.  

Nota de Cata y Sugerencias  /   
Tasting notes and suggestions 

Color amarillo pajizo, aroma limpio y fresco. Frutal untuoso en boca. 
Armónico. Se recomienda maridar con arroces y pescados blancos   
 

Straw-Yellow color, clean and fresh in the nose. Fruity in mouth, soft and 
harmonic. Recommended to marry well with white fish, shellfish, poultry or 
salads. A perfect white wine to be served with tapas.  
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