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Vinmakare    Ana Gómez 

Vinodlare   Iván Gómez 

Producent    Bodegas Gratias 

Vin    Soy 

Årgång   2016 

Land   Spanien 

Ursprung    Alborea, Albacete, Manchuela.  
  
Druvor   100% Bobal 

Antal hektar   0,5 ha 

Jordmån   Röd lerjord 

Ålder rotstockar   80 åriga  

Skördeuttag  800 kg 

Vinifikation Druvorna är handplockade och noggrant utvalda i 

vingården. Fermenteringen sker i små 5 hl tankar. Druvorna 

pressas försiktigt i en vertikal press och vinet genomgår 

malolaktisk jäsning i använda fat.  

Lagring  Vinet har lagrats 6 månader på gamla franska ekfat 

Vol %  14,5 %   

Syra  4,8 g/l 

Socker  1,4 g/l restsötma 

Svavel  Vinet innehåller sulfit 11 mg/l totalt 

Certifiering   Nej, men arbetar efter biodynamiska principer 

Klarningsmedel  Nej 

Filtrering  Lätt filtrering med cellulosa ark 

Naturlig jäst  Ja  
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Producent:  
Efter att ha arbetat många år hos andra vinproducenter bestämde sig Ana, Iván, 

José och Silvia för att gör någonting eget, de startade Bodegas Gratias. Familjen 

arbetar endas med lokala druvsorter, bland annat de vita druvorna Tardana och 

Pintaillo men främst med den blåa druvan Bobal. Deras drivkraft är att visa vilken 

kvalitet och potential druvan och regionen har. Det har varit en utmaning för 

familjen, då de viner som tidigare gjorts i området enbart varit ”bulk vin”. Familjen 

använder biodynamiska principer och framställer vinet med respekt och ärlighet. 

Bodegas Gratias har vuxit fram från familjens tacksamhet till alla de människor som 

hjälpt dom genom livet och att tillslut kunna skapa deras dröm.  

 

Allt började 2007 med att Iván Gomez bestämde sig för att ta hand om 

familjegården på knappt 0,5 ha, en gammal vingård med enbart druvan Bobal, 

planterad ca 80 år tidigare av Iváns farfar. Det startade som ett hemmaprojekt på 

vingården i deras garage tillsammans med andra vinintresserade vänner. Första 

årgången var 2008, ett vin som gjordes på 100 % Bobal. Under 2009 fortsatte 

deras projekt med att leta reda på andra små vinodlare som även de odlade Bobal 

för att verkligen hitta essensen av området. Gården är belägen i Alborea (Albacete, 

Spanien), i ett område som heter Manchuela.  

 

 

 
 
 
 


