
Vinos blancos Espanoles  … 
 
Proefavond 24 september 2022 door P. Brock 
 
In het voorjaar 2022 werd ik door een bevriende wijnvereniging aangesproken om 
een degustatie te begeleiden rond Spaanse witte wijnen. Hoewel ik, op een Alvarinho 
tasting na, geen uitgebreide kennis heb omtrent dit thema was mijn interesse toch 
gewekt. Uiteindelijk presenteerde ik op 29 april 2022 mijn selectie en dit tot algeme-
ne tevredenheid van het publiek. Het leek mij dan ook evident deze tasting nog eens 
te herhalen voor mijn eigen wijnvereniging, weliswaar met hier en daar een aanpas-
sing. Zo ging ik, nog meer dan bij de eerste presentatie, op zoek naar monocépage 
wijnen. Aldus kwamen de hiernavolgende gebieden en druiven aan bod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starten deden we in het uiterste Westen, meer bepaald in Rias Baixas, dat grenst aan 
de Atlantische Oceaan en Portugal. Het gebied staat gekend als het natste van Spanje 
en kent 5 subregio’s : Ribeira del Ulla, Val do Salnés, Soutomaior, O Rosal en Con-
dado de Tea. Hoewel het met 4.000 ha ook het kleinste wijngebied van Spanje is, 
liggen de wijngaarden fragmentarisch verspreid over 21.800 percelen. Toen het in 
1988 zijn D.O. status bekwam waren er slechts 14 wijnbouwers actief. Thans zijn er 
zo’n 5.500 wijnbouwers. 85% van de aanplant betreft Albariño. 
 

Albariño 
 
Deze druif zou in de 12de eeuw door de monniken van Cluny zijn meegebracht naar 
Santiago de Compostella. Zij werd lang gezien als een kloon van Alsace Riesling. De 
naam verwijst daar trouwens naar (Alba = wit en Rino = van de Rijn). Pas rond de 



15de eeuw kwam daar discussie rond. Ook zijn verwantschap met Petit Manseng staat 
ter discussie. De druif, die gevoelig is voor meeldauw, vereist droge weersomstan-
digheden waardoor zij wordt aangeplant in pergola's. We vinden deze druif tevens in  
Portugal (Vinho Verde), USA (California, Oregon), Australia en Uruguay. De druif 
zelf heeft een dikke schil en bevat veel pitten waardoor een restje bitter kan aanwezig 
zijn in de wijn. De wijnen zijn doorgaans licht van kleur, hebben een hoog suikerge-
halte, goede aciditeit en worden gekenmerkt door mineraliteit (zilte toetsen). Er wor-
den experimenten uitgevoerd met opvoeding op hout, malolactische fermentatie, ...  
De wijnen kunnen goed ouderen en vormen een perfecte begeleider van zeevruchten 
(percebes, kreeft, mossels), vis or varkensvlees. 
 

  
 
Finca Garabelos 
 
Dit domein is sinds 1837 in familiebezit. De eigenaar José Alonso wordt bijgestaan 
door oenoloog José Estéve. In 2012 ging het op in Bodegas notas frutales de Alba-
riño en produceert het onder twee merknamen: 
 

La Trucha genoemd naar de vis die José samen met zijn vader pleegde te vangen 
in de rivier Mino 

Finca Garabelos genoemd naar het huis dat steeds in bezit was van de familie 
 
Het beschikt over 13 hectare eigen wijngaard en de wijnstokken hebben een gemid-
delde leeftijd van 25 jaar met uitschieters van +45 jaar. De wijnstokken zijn geplant 
op een latwerk, waardoor ze beter kunnen beluchten en een hoge concentratie van 
vocht wordt vermeden, terwijl de plant profiteert van een groter bladoppervlak dat 
wordt blootgesteld aan de zon, wat leidt tot een optimale rijping van de druiven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DO Rias Baixas 2019 
 
De druiven voor deze wijn komen uit de oudste (stokken 40 jaar) en hoogst gelegen 
(250 à 300 m) wijngaard, gelegen in het gebied Condado de Tea. De bodem bestaat 



uit graniet en een bovenlaag “xabre” (afgebrokkelde granietdeeltjes) met grote drai-
nage capaciteit. De 100% Albarino druiven worden handgeplukt in september en on-
dergaan een doorgedreven selectie. De pelweking wordt gevolgd door een gisting 
aan 16°. Vervolgens blijft de wijn nog 6 maand sur lie in inox vaten. 
 
Volgens Tim Atkins interpreteren individuele wijnmakers de druif elk op hun eigen 
manier en is het pas na het proeven van een line-up met bottelingen van enkele van 
de beste – zijne Albamar, Fefiñanes, Forjas de Salnés, Lagar de Costa, Notas Fruta-
les de Albariño, Pazo de Señorans, Santiago Roma en Zárate – dat je de complexi-
teit van Albariño begint te begrijpen.  
 

------------ 
 
Voor onze volgende wijn blijven we in Galicië en trekken we naar de provincie 
Orense. Daar, grenzend aan de DO Rías Baixas, op het punt waar de Miño niet 
langer gelijk loopt met de Portugese grens, vinden we Ribeiro. Druiventeelt en 
wijnproductie zijn hier al gekend sinds de 10de eeuw. In dit gebied zijn echter heel 
wat veranderingen aan de gang, tenminste, we stellen veel ambitie en belangrijke 
investeringen vast. Na de “klein-is-mooi” stijl van Rías Baixas, is de confrontatie 
met de traditionele Spaanse bodegas, met haar massieve miljoenen litervaten, een 
hele overgang. Maar we stappen hier terug in de realiteit. Ribeiro is een D.O. sinds 
1957 maar vóór Rías Baixas de aandacht op Galicia vestigde had dit gebied weinig 
impact op de exportmarkten. 
 

Treixadura 
 
Deze druif die dateert uit de 18de eeuw vindt in Ribeiro zijn ideale habitat. Zijn schil 
is dik en relatief hard – reden voor de naam – iets dat bijdraagt tot de vrijwaring te-

gen de grijze rot die bij druiven optreedt 
(Botrytis Cinerea). De plant loopt laat uit en 
bloeit laat maar wordt vroeg geplukt omwille 
van zijn milde frisheid. Hij is gevoelig voor 
hoogte, vandaar dat je hem enkel in de vallei-
en zult vinden. Hij produceert kleine tot mid-
delgrote trossen die goudgeel tot violet kunnen 
gekleurd zijn. Je zal deze druif eveneens te-
rugvinden in het Portugese Minho gebied 
(Vinho Verde). Culinair zijn deze witte wijnen 
goed in te zetten bij visgerechten! 

 
Luís Anxo Rodríguez Vázquez 
 
Zijn colleiteiro1, opgericht in 1988 is gevestigd te Arnoia. Hij beschikt over 6 ha  
wijngaarden, verspreid over 200 minuscule percelen, en een kleine kelder (productie 
20 à 30.000 l/j). Anxo’s eerste werk was zijn wijngaarden, beplant met massadruiven 
palomino en garnacha tintorera, opnieuw te beplanten met traditionele lokale witte en 
blauwe druivenrassen.  

                                                 
1 Colleiteiro = zelfstandige wijnbouwer met een productie < 60.000 hl 
 



Hij koos voor treixadura, albariño, lado en torron-
tés voor wit en brancellao, caíño en  ferrol voor 
rood. Hij beoefent een handmatige wijnbouw met 
lage opbrengsten en met respect voor het milieu.  
 
The Wine Advocate omschrijft Luis niet voor niets 
als een van de geestelijke vaders en allerbeste pro-
ducenten van de streek. 
 

DO Ribeiro - A Teixa Blanco 2018 
 
100% Treixadura maar er kan tot 5% Godello en Albarino bij zitten. Net zoals in Ri-
as Baixas bestaat de bodemstructuur uit ontbonden graniet (Xabre) maar hier met een 
zanderige toplaag. Wij proeven een Single vineyard wijn. De druiven zijn afkomstig 
van het A Teixa-perceel, gelegen in Ribadavia. Tijdens de oogst wordt een strenge 
manuele selectie doorgevoerd. De vinificatie gebeurt in inox met gisten eigen aan de 
druif. Vervolgens rust de wijn 12 maanden in foeders en hij wordt pas vrijgegeven na 
1 jaar fles. 

------------ 
 
Ook onze derde wijn komt uit Galicië, meer bepaald het meest oostelijke deel van 
Galicië. Valdeorras, wat zoveel betekent als “vallei van goud”, grenst aan Castilla-
León en kreeg in 1977 officieel de D.O. status. Waarschijnlijk was dit het eerste ge-
bied in Galicië waar wijn werd geproduceerd. Nadat de Romeinen waren gestopt met 
de gouddelving, plantten ze er wijnranken, getuige de vele Latijnse inscripties. In de 
Middeleeuwen werd de productie van wijn overgenomen door de kloosterorden. 
Na een periode van verval werd de wijnbouw weer  opgepakt in de 19de eeuw en 
sinds het eind van de vorige eeuw bloeit het gebied op door het succes van de Godel-
lo en Mencia wijnen die er in toenemende mate worden geproduceerd. 
 

Godello 
 
De oorsprong van de Godello-variëteit ligt in de stad Go-
della (Valencia), waar deze variëteit in de 19e eeuw voor 
het eerst werd geplant door een lokale landeigenaar in de 
plantage Campo Olivar. In de vroege jaren 1920 werden 
wijnstokken door een Galicische handelaar als monster 
meegebracht naar Galicië. De beste resultaten worden ge-
leverd in Valdeorras, waar de aanplant,  nadat ze eerder in 
verval waren geraakt, tussen 2004 en 2008 is toegenomen 
van 880 ha naar 1.153 ha. 
 
Het betreft een hoogwaardige, aromatische druif die zich prima leent voor een rijping 
op eikenhout. Wijnen van de Godello zijn rijp, vol (niet zoet), hebben perzikachtig 
fruit, een behoorlijke zuurgraad en een minerale ondertoon. Ze doen het verrassend 
goed met witte asperges, oesters en sushi. De vollere, houtgerijpte Godello's smaken 
heerlijk bij (vette) vis en kip. 
 
De Gouveio, die in het noorden van Portugal wordt gevonden, wordt beschouwd als 
dezelfde druivensoort. 



Bodegas Albamar 
 
Albamar start ongeveer 25 jaar als een kleine familiewijnmakerij te Cambados (Rias 
Baixas). Vader Luis plantte druiven aan, verloor zijn job als metser en begon dan 
maar simpele wijnen te maken en in bulk te verkopen. In 2006 neemt één van de zo-
nen, Xurxo Alba Padín, die wijnbouw studeerde, de teugels van het wijnhuis over en 
wordt het bedrijf Bodegas Albamar gedoopt, een samensmelting van de familienaam 
(Alba) en de nabijheid van de wijngaarden tot de zee (Mar). Momenteel produceert 
hij wijnen in Rías Baixas, Ribeira Sacra en Valdeorras.  
 
Wat maakt Albamar witte wijn zo anders? 
Een van de uitgangspunten van waaruit Xu-
rxo Alba begon, was om zo min mogelijk in 
te grijpen in zijn wijnen, zowel in de wijn-
gaard als in de kelder. Hij zegt dat hij graag 
zou willen proberen een aantal van zijn wij-
nen te maken zonder zwavel. Hij bewerkt de 
grond niet, hij breekt hem alleen een beetje 
open om hem van zuurstof te voorzien. Hij 
gebruikt inheemse gisten en zijn kelder, die 
meer op een garage lijkt, staat vol roestvrij-
stalen tanks en vaten waar hij experimen-
teert met de uitwerkingen. 
 
DO Valdeorras - Ceibo 2020 
 
Tot 2017 kwamen de druiven voor deze wijn van een kleibodem. In 2018 werd hij 
niet gemaakt en vanaf 2019 zijn de  100% Godello druiven afkomstig van het perceel 
A Rúa, gelegen in de Bibei vallei op 500 m hoogte en voorzien van een schiste bo-
dem. De wijn is het product van een respectvolle landbouw (zeer matig gebruik be-
handelingen). De druiven worden met de hand geoogst op het optimale rijpingsmo-
ment en met de steeltjes geperst. De most vergist spontaan met inheemse gisten. 1/3 
van de wijn rijpt op staal en 2/3 op Franse eiken vaten (8 maanden op de eigen droe-
sem). 

------------ 
 
Voor wijn vier verhuizen we naar het zuidelijkste deel van het aangrenzend district 
Castilla y Léon, zo'n 200 km ten noordwesten van Madrid. Ten westen vindt men het 
opkomende wijngebied Toro, terwijl verderop de Duero rivier het vermaarde gebied 
Ribero del Duero ligt. Na de aantasting van de wijngaarden door de druifluis 
Phylloxera van 1909 tot 1922 waarbij 2/3 van het wijnbouwgebied verloren ging, 
plantten wijnboeren massaal Palomino druiven aan. Daarmee verloor Rueda enorm 
aan het goede kwaliteitsimago die het had en massaproductie werd een feit. Pas na de 
2e wereldoorlog ging men zich weer bekommeren om het herstel van de wijngaarden 
en het streven naar kwaliteit. In 1972 besloot het huis Marqués de Riscal uit Rioja 
een nieuwe bodega te bouwen om jonge, frisse witte wijn van de inheemse Verdejo 
druif te maken. Hiermee werd een nieuw tijdperk ingeluid. Als gevolg van de groot-
schalige heraanplant en investeringen heeft het gebied in 1980 de D.O.-status gekre-
gen.  
 



Verdejo 
 
De druif wordt in de regio geteeld sinds de 11de eeuw. Er wordt aangenomen dat ko-
ning Alfonso 6 (1040-1109) het ras heeft meegebracht uit N-Afrika. De druif past 
zich gemakkelijk aan (onvruchtbare en steenachtige grond) en verdraagt goed droog-

te. Dit ras produceert compacte trossen met 
een zeer korte steel. De kleine tot middel-
grote druiven hebben een gemiddeld dikke 
schil, zijn groengeel van kleur en bevatten 
grote pitten. Meestal worden de druiven 's 
nachts geoogst in de maand september. Zij 
wordt verder geteeld in Segovia, Avila, Ci-
gales, Toro, op de Canarische eilanden als-
ook te Portugal en Australië. 

 
De wijnen van deze druif, die zich zelfs leent tot het maken van schuimwijn of zelfs 
ijswijn, hebben een waaier aan kleuren, variërend van groengeel tot geel, bezitten een 
gemiddeld alcoholpercentage en een middelhoge tot hoge zuurgraad. De aroma’s zijn 
intens met fruit, kruiden en bittere tonen van witte bloesems, en de smaak is zacht en 
fris met aan het einde een karakteristieke bittere afdronk.  
 
Telmo Rodriguez  
 
Telmo, ook wel de  driving winemaker genoemd, is een echt fenomeen. Zijn vader is 
eigenaar van het domein Remeluri in Rioja. Zelf studeerde hij aan de universiteiten 
van Bordeaux en de Rhône. Hij liep stages bij Chave (Hermitage), Clape (Cornas) en 
Dürrbach (Trévallon). Hij richt zich op de oude kwaliteiten van Spanje, zijnde vrij-
staande stokken, inheemse druivenrassen en ‘field blends’.  
 
Telmo bezit wijngaarden over gans 
Spanje en zet zich af tegen de rigide 
wijnwetgeving. Zo haalde hij in 1995 als 
eerste het woord reserva van zijn Rioja 
etiketten. Zijn motto: ‘I ask my wines 
how long they want to stay in the 
wood’.  
 
Midden jaren negentig werd hij nog voor 
gek verklaard met deze filosofie maar nu 
loopt iedereen hem achterna. 
 
Hij heeft twee wijngaarden met field blends :  

 in Rioja “Las Beatas”, genoemd naar de wijngaard (de eerste jaargang werd 
meteen beloond met 97 punten door Parker)  

 in Valdeorras “Las Caborcas” 
 
Hij was één van de eerste die goede Rueda produceerde van Verdejo en Viura, hij 
omarmde Mencia en Godello in Valdeorras, Monastrell in Alicante, Moscatel in Ma-
laga, Garnacha in Cebreros ...  



DO Rueda - El Transistor 2020 
 
100% Verdejo afkomstig van zeer oude wijngaarden in het dorp La Seca. De stokken 
groeien in bushvine op een gravel bodem en geven lage, maar zeer geconcentreerde, 
opbrengsten. De gisting geschiedt met inheemse, eigen gisten en in houten vaten van 
verschillende formaten en vorm gedurende 8 a 9 maanden. 

------------ 
 
Wijn vijf komt uit één van de meest prestigieuze wijngebieden van Spanje dat, met 
een lengte van zo'n 120 kilometer, aan beide oevers van de Ebro ligt. Een zijrivier 
van de Ebro is de Rio Oja en daaraan ontleent het gebied zijn naam. Rioja kreeg als 
allereerste in Spanje de DO status in 1926. In 1991 kreeg het eveneens als eerste de 
nog strengere DOCa status vanwege de uitzonderlijke kwaliteit van zijn wijnen. Het 
wijngebied ligt 100 km ten zuiden van de Atlantische kust. Een brede rij bergketens 
aan de noordzijde beschermt het gebied tegen koude zeewinden en overmatige regen. 
De hoogte, de trechtervorm van de Ebro vallei en de klei-kalk bodem maken deze 
wijnstreek ideaal voor de wijnbouw. 
 

Viura 
 
Deze druif, ook bekend als macabeo, is een kruising tussen de Heben en Brustiano 

faux.  Zij werd in Rioja geïntroduceerd direct na 
de uitbraak van de Phylloxera einde 19e eeuw. 
Verder komt ze algemeen voor in Noord-Spanje, 
in de regio’s waar Cava wordt gemaakt en in 
Zuid-Frankrijk. De druif is geschikt voor een 
vroege consumptie (relatief lage zuurgraad en 
hoog glycerinegehalte) en wordt veelvuldig ge-
bruikt in blends, bv met de witte verdejo of de 
rode garnacha, of zoals eerder aangehaald met 
Xarel-lo en Parellada om er Cava van te maken. 
Zij vereist een arme bodem en is zeer hitte- en 
droogteresistent, maar ook tamelijk productief. 

 
BodegasValdemar  
 
Dit domein werd zo’n 130 jaar geleden opgericht door Joaquín Martínez Bujanda. In 
1982 sticht zijn kleinzoon Jesus, en diens zoon Jesus, Finca del Marquesado. Drie 
jaar later, in 1985, volgt de geboorte van Conde Valdemar. Vervolgens, dit tot 1999, 
begint een periode van continu vernieuwen en investeren. Zij zijn de eerste in Europa 
die een temperatuur gecontroleerd systeem invoeren voor de vergisting, de eerste om 
de methode van leksap voor rosé te herintroduceren en de eerste die een 100 % gar-
nacha reserva maken. In Spanje zelf zijn zij de eerste om : 
 
 witte wijn te maken die vergist is op hout – 1988 
 opnieuw Graciano aan te planten – 1992 
 opnieuw Tempranillo blanco aan te planten – 2005 – druif die is ontstaan uit een 

natuurlijke mutatie van rode Tempranillo 
 



In 2009 planten zij de unieke variëteit Maturana aan en wordt een nieuwe boutique 
winery ingehuldigd. In 2014 starten ze het wijnbedrijf Finca Valdemacuco in Ribea 
del Duero en in 2018 tenslotte starten Ana en Jesus (5de generatie) het domein Walla 
Walla (Washington State US). Zij werken uitsluitend met eigen druiven en zijn zo’n 
275 ha groot. 
 
DOCa Rioja - Conde de Valdemar/Finca Alto Cantabria - Viñedo 
Singular 2020 
 
De 2011 werd ooit uitgeroepen tot beste Spaanse witte wijn. Hij wordt gemaakt van 
100% Viura, afkomstig van een 8,6 ha groot perceel in Rioja Alta dat reeds werd 
aangeplant in 1975. De bodem bestaat voornamelijk uit kalksteen dat wordt aange-
vuld met een leem-zandgrond. De druiven worden geoogst in dozen van 15 kilo en 
aan een strenge selectie onderworpen. Ze ondergaan een koude maceratie (schilcon-
tact) van één dag en vergisten vervolgens deels op inox en deels op Franse eik. Na 6 
maanden rijping op Franse eik, met wekelijkse batonnage, is de wijn klaar voor ge-
bruik. Hij wordt aanbevolen bij vis in saus of gebakken en wit vlees in het algemeen. 
Is tevens een perfecte begeleider voor foie gras, pasta en/of rijst met vis en zeevruch-
ten. Ook als aperitief of bij de Japanse keuken is hij een goede keuze. 

------------ 
 
Het landschap van de regio Empordà, gelegen in het noordoosten van Catalonië, is 
vol contrasten vanwege de natuurlijke grenzen met de Pyreneeën in het noorden en 
de Middellandse Zee en de prachtige Costa Brava in het oosten. Hierdoor vormt Em-
pordà een unieke plek, een speciaal gebied tussen de zee en de bergen, gekenmerkt 
door de aanwezigheid van de noordenwind die bekend staat als Tramontana. Het 
verkreeg de D.O. status in 1972 (voorheen Emporda-Costa Brava D.O.) en omvat 2 
gebieden:  
 
 Alt Empordà in het noorden, grenzend aan de Franse AOC Banyuls en Côtes du 

Roussillon, die vroeger beide deel uitmaakten van het grotere Cataluña en  
 Baix Empordà in het zuiden, meer bepaald de kuststreek ten oosten van Gerona 

 
De wijngaarden, zo’n 1.770 ha, variëren in hoogte van zeeniveau tot 200 meter bo-
ven de zeespiegel. De jaarlijkse productie bedraagt ±46.000 hl, te verdelen over een 
43-tal wijndomeinen. 
 

Garnacha Roja 
 
Ook bekend als Grenache gris, is een somatische muta-
tie2 van Garnacha Tinta. Zij heeft grijs-roodachtige 
bessen en produceert fruitige, vrij zuurarme witte wij-
nen met aroma's van kersen en frambozen. Komt voor 
in La Mancha, Navarra en Emporda. 
 
In Frankrijk werd zij eind jaren 1980 nog als Grenache 
Gris verbouwd op ongeveer 10.000 ha. Tegenwoordig 
                                                 
2 Somatische mutatie (niet geslachtelijke mutatie) in de cellen door bv invloed van UV licht.  
  Zijn eigenschappen kunnen niet worden overgeërfd. Vermeerdering door stekken. 



beslaat het slechts 1.253 ha, voornamelijk in Roussillon, en in mindere mate in de 
Languedoc en de zuidelijke Rhône, waar zij voornamelijk wordt gebruikt als blend-
druif. Verder zijn er voorraden in Griekenland (114 ha), Zuid-Afrika (3 ha) en Thai-
land (5 ha). 
 
Bodegas Còsmic Vinyaters 
 
Eigenaar Salvador Batlle Barrabeig nam het familiebedrijf over in 2013. Het domein 
omvat 9,5 ha wijngaarden, deels gelegen in Alt Empordà (Agullana, Capmany en La 
Vajol) waar inheemse Empordaanse variëteiten worden verbouwd en deels in Baix 
Penedès (Rodonyà en Sierra de Montmell), waar typische Penedes - en internationale 
druiven worden verbouwd. Hij werkt volledig op natuurlijke, ecologische en biody-
namische wijze met als doel : het maken van integrale en pure wijnen, altijd uitgaan-
de van één enkele druivensoort, met minimale tussenkomst en maximaal respect voor 
de natuurlijke en de energetische oorsprong van de druif. 
 

   
 
DO Emporda - Confiança 2021 
 
Betreft een blend van 97% Garnacha Roja (50 j) en 3% Carinyena negra afkomstig 
van de wijngaard Puig Rodó. Deze werd aangeplant te Agullana in 1974 en bevindt 
zich 280 m boven de zeespiegel. De  expositie is noord/zuid en de bodemstructuur 
bestaat uit graniet en zand. De druiven worden handgeplukt (kistjes van 15 kg) en 
ondergaan een schilweking van 4 dagen. De spontane fermentatie met eigen gisten 
geschiedt voor 40% in amfora en 60% op inox. Dan volgt 7 maanden rijping met 
gistcellen op inox. Er zijn van deze wijn slechts 1.845 flessen geproduceerd. 

------------ 
 
Montsant is een relatief kleine D.O. dat in 2001 zijn erkenning kreeg als subzone 
van Tarragona. Gelegen ten zuidwesten van Tarragona is het geografisch en histo-
risch vervlochten met Priorat, dat het vrijwel geheel omringt. Het waren relatief ge-
isoleerde gebieden waar de wijnbouw voornamelijk werd bedreven door kloosteror-
den (Scala Dei). In de slipstream van het succes van Priorat wijnen nam ook in 
Montsant vanaf de jaren tachtig de belangstelling voor commerciële wijnbouw toe. 
Montsant, het gebied in Spanje waar voor het eerst wijngaarden met syrah werden 
aangeplant, heeft de potentie om de successen van Priorat tenminste te evenaren. 
 
Vandaag telt het 53 wijnhuizen verdeeld over 16 gemeenten. Het wijngaardareaal is 
1.863  ha groot en de oppervlakte beplant met rode variëteiten bedraagt 1.753 ha, wat 
overeenkomt met 94% van het totaal. 
 
 
 



Garnacha Blanca 
 
Deze van origine Spaanse druif verkiest een arme droge 
bodem en een warm klimaat. Zij produceert droge, frui-
tige, vrij zuurarme wijnen die bovendien alcoholrijk en 
krachtig kunnen zijn. Zij komt voor in Priorato, Alella, 
Aragón en Cariñena.  
 
Verder vinden we haar terug in Roussillon, Languedoc, 
Côtes du Lubéron en de zuidelijke Rhône. In de geur kan 
je aroma's vinden van anijs, dille, venkel, bloemen, maar 
ook witte nectarine. Kan op hout worden gelagerd. 
 
Acústic Celler 
 
In navolging van de familietraditie van wijnmakers uit Vendrell (Tarragona), dankt 
Albert Jané zijn passie voor wijn aan vader Benjamín Sánchez en moeder María 
Úbeda. Zelf start hij in 2003 met 1,5 ha oude Grenache (aangeplant in 1932). Zijn 
eerste oogst verwerkt hij in 2004 in een kleine wijnmakerij van 120 meter in het hart 
van de stad Els Guiamets. Aanvankelijk wordt prioriteit gegeven aan het verwerven 
van oude adellijke wijngaarden, gelegen tussen de 300 en 700 meter hoog en met een 
leeftijd van 25 à 95 jaar. In 2010 verhuist hij naar landgoed La Coma (500 m) aan de 
rand van Marçà en in 2021 verhuist hij naar een landgoed van 10 ha genaamd Finca 
l'Hostal - Mas Esquenat aan de rand van Marçà. Daar bouwt hij de wijnmakerij van 
zijn dromen, meer dan 2.000 meter groot, volledig geïntegreerd, natuurlijk geïsoleerd 
en volledig ondergronds met vegetatiebedekking. Het domein beslaat inmiddels 54 
ha, waarvan 42 ha in eigendom, en bezit ook oude olijfbomen (sommige +100 j) en 
amandelbomen. In zijn wijngaarden worden bodems van klei, zand (zandsteen), kie-
zel, leisteen ... gemengd  
 

  
 
DO Montsant - Acústic Blanc 2019 
 
Deze wijn bestaat uit : 
 93% Garnacha Blanca, zeer intens, geeft rustieke en krachtige wijn met veel po-

tentieel en persoonlijkheid  
 5 % Macabeo, levert finesse, evenwicht, fruitigheid en karakter aan de wijn  
 1% Garnacha Tinta (Roja), biedt finesse en iets exotisch  
 1% Premsal Blanco, zelfs in kleine hoeveelheden zeer intens en zorgt voor struc-

tuur en rijpingscapaciteit van de wijn 



 
Wijnstokken variëren in leeftijd tussen 40 en 80 jaar en zijn aangeplant op arme bo-
dems van klei, zand (zandsteen), kiezel en leisteen op een hoogte tussen 300 en 700 
m. Na de oogst ondergaan de druiven een schil maceratie bij 8-10 ºC gedurende 2 
dagen. Vervolgens fermenteert 30% in nieuwe Franse eiken vaten op lage tempera-
tuur en 70% op inox gedurende 4 weken bij zeer lage temperatuur (12º C). 

------------ 
 
Eindigen doen we ten slotte in het uiterste zuiden van Andalusië, aan de Atlantische 
oceaan, meer bepaald de streek van Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barameda en El 
Puerto de Santa María. U begrijpt, we hebben het over Sherry wat een Engel-
se verbastering is van Jerez. 
 

 
 
Sherry is een  versterkte wijn die door middel van het criaderas en solera3 sys-
teem wordt opgevoed.  Alleen wijn, gerijpt in een van de voornoemde steden, mag 
zich sherry noemen. We onderscheiden diverse soorten Sherry zij 
 
 Fino: licht, fris en droog met een amandelsmaak. Heeft een lichtgele kleur met 

een alcoholpercentage van 15%. 
 Manzanilla: Een soort fino, maar gemaakt aan de Atlantische oceaan rond San-

luca de Barameda. Licht, fris en droog en een beetje ziltig van smaak door de rij-
ping vlak aan zee. Heeft een strogele kleur en bevat 15% alcohol. 

 Amontillado: een droge en aromatische sherry met een hazelnootsmaakje. Is am-
berkleurig en bevat 16%-20% alcohol. 

 Palo Cortado: een tussenvorm tussen Amontillado en Oloroso. Is complex, in-
dringend en verfijnd met een alcoholpercentage van 18%-20%. Technisch gezien 
een lichtere, elegante versie van Oloroso. 

 Oloroso: een droge en volle sherry met een zoetachtige smaak in het begin. Is 
amber of mahonie van kleur. Heeft een alcoholpercentage van 17%-22%. 

 Hierna komen een aantal cream sherry’s:  Medium Dry, Pale Cream, Medium 
Sweet, Cream Sherry  en de ultieme zoete  Pedro Ximenez 

                                                 
3 Het is een dynamisch systeem waarbij wijnen met een verschillend rijpingsniveau methodisch ge-
mengd worden, om zo bepaalde kenmerken te bereiken in de uiteindelijk op de markt gebrachte wijn. 



Pedro Ximénez  
 

Wit druivenras dat ook kortweg “PX” wordt genoemd. 
Het werd massaal aangeplant in Zuid-Spanje om droge 
tafelwijnen te maken. Het zou van de Canarische eilan-
den ergens aan de Rijn zijn terechtgekomen, vanwaar 
het met Peter Siemens (soldaat onder Karel V) terug in 
Spanje (Jerez) terechtkwam. De druif heeft een dunne 
schil wat maakt dat zij geschikt is voor snel indrogen. 
Zij kent hoge opbrengsten en alcoholgehaltes.  De druif 
kan zeer goed tegen hitte, vatbaar voor grauwe schim-
mel, valse en – in mindere mate – echte meeldauw. Zij 
is ook gevoelig voor schade veroorzaakt door termieten. 

 
Zij wordt te Jerez inmiddels verdrongen door de Palomino. PX geeft volle en krach-
tige sherry met een zeer zoete smaak en is bijna stroop. Is zeer donker van kleur met 
17,5% alcohol. Restsuikergehalte kan oplopen tot meer dan 220 g/l. 
 
Valdespino 
 
De origine van dit domein gaat terug tot Don Alfonso Valdespino in 1264. Hij is één 
der kruisridders die Jerez veroverde op de moren en die door koning Alonso beloond  
wordt met land. Commerciële activiteiten gaan terug tot 1430, maar de naam Val-
despino wordt pas in 1875 geregistreerd. In 1883 wordt het hofleverancier  te Spanje 
en in 1932 hofleverancier te Zweden. In 1999 gaat het van familie handen over in de 
José Estévez Group of bodegas dat in totaal 800 ha wijngaarden (grootste in Sherry  
- 12% v/d totale productie) beheert.   
 
Valdespino zelf is een traditioneel wijnhuis van 100 ha. Het is één van de weinige 
die nog in eikenhouten foeders vergist. Inocente, enige Sherry-wijn waarvan de drui-
ven worden geoogst van slechts één wijngaard, het Macharnudo Estate, behoort tot 
hun patrimonium. Het is uniek omdat het de enige Sherry-wijn is die fermenteert in 
eikenhouten vaten, daar waar vandaag roestvrijstalen tanks de norm zijn. Het is ook 
de enige Fino die 10 'Criaderas' of kweekvattrappen heeft, in plaats van de gebruike-
lijke 2 of 3 voor andere Fino's.  
 
DO Sherry - El Candado 
 
100% Pedro Ximénez afkomstig van Albariza bodem (calciumcarbonaat - kleiachtige 
textuur/spons). De druiven drogen 2 weken in de zon. Tijdens de gisting wordt alco-
hol toegevoegd (muté sur grain) zodat de gisting stopt en restsuiker overblijft. De 
wijn krijgt 10 jaar opvoeding in het solera-systeem en wordt licht gekoeld gedronken 
(10 ≤ ≥ 20°). Je drinkt hem na je diner bij de koffie. Ook smaakt hij perfect bij zoete 
(chocolade) desserts, notentaart en desserts met vijgen en dadels, of oude blauwe ka-
zen. En heb je gewoon roomijs in huis, giet er dan een scheut overheen.  
 
 
Bronnen : internet, respectievelijke wijndomeinen 
 


