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we proeven 9 wijnen van de 4 genoemde gebieden 

NAVARRA  2:    

RIBERA DEL DUERO  2:     

BIERZO  3: 

TORO  2: 
 

1 rosé, 1 rood   

2 rood     

1 wit, 2 rood 

2 rood 
 



Navarra 
•  eind 19e eeuw 50.000 hectare wijngaard 
•  door Phyloxera is de omvang thans 11.000 hectare 
•  Denomination de Origen (DO) sinds 1967 
•  tot 1990 vooral bekend om zijn Rosada’s, rosé van Granacha druif 
•  vanaf 1990 Europees geld, forse investeringen, moderne wijntechnologieën  
•  uitgestrekt gebied met klimaatverschillen, van continentaal tot gematigd,   
    van koeler en natter in de bergen tot droog met hogere temperaturen 
•  bodem overal vergelijkbaar:  
    diepe vruchtbare bovengrond, ondergrond grind met kalksteen 
•  sinds 1990 daalt aandeel Garnacha sterk (nu nog 35%)  
    ten gunste van Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Viura en Mazuela 
•  witte wijnen maken een gering deel uit van de wijnproductie uit 
•  Navarra staat desalniettemin nog altijd in de schaduw van Rioja 



Chivite Colección 125  Rosado 
 

•  druivenrassen:  70% Garnacha Tinta, 30% Tempranillo 
 

•  ligging/klimaat:  500 m hoogte met Atlantische invloed;  

    weinig heel hete dagen; betekenend verschil hoog/laag   

    temperatuur einde zomer 
 

•  handgeplukt, koude maceration 
 

•  10 maanden in vaten van 225 liter van Frans eikenhout 
 

•  alcohol 13,5% 
 

 

Chivite is een van de grootste en oudste wijnmakers van Spanje 

gevestigd in Navarra; opgericht in 1647.  

Naast Navarra wijngaarden Rioja, Ribera del Duero en Rueda.  



Castillo de Monjardin 

Coupage Selección Crianza 2016 
 

•  druivenrassen: 40% Cabernet Sauvignon,  

                                  40% Tempranillo,  

                                  20% Merlot 
 

•  druivenstokken 30 jaar 
 

•  alcohol: 14% 
 

•  rijping: 12 maanden op Frans en Amerikaans eiken;  

   6 maanden op fles 
 

•  aroma’s van kruiden, leer, eucalyptus en rijp fruit. 

 

Castillo de Monjardin ligt in het noord-westen van Navarra in de 

uitlopers van de Pyreneeën. Nabijheid van Frankrijk: van oudsher 

Chardonnay, Cabernet Sauvignon and Merlot, naast Garnacha 

and Pinot Noir. 



Ribera  del  Duero 
•  24.000 hectare wijngaard. Sinds 1982 Denomination de Origen (DO)  
•  langs de oevers van de Duero op plateau tussen 700 en 800 meter 
•  droog continentaal klimaat:  

o hete zomers en koude nachten (20 graden verschil) 
o koude nachten zorgen voor behoud van zuren en aroma’s 
o neerslag gemiddeld 400 tot 600 mm per jaar 

•  bodemsamenstelling: zand en klei; soms klei en kalk (slaat wit uit) 
•  bij uitstek rode wijn 
•  rode druif: Tinto Pais of Tonto Fino genaamd (kloon van Tempranillo), 
    minimaal 75% in rode wijn 
•  rijping: 

o Crianza: 24 maanden, waarvan 12 op eikenhout 
o Reserva: 36 maanden, waarvan 12 op eikenhout 
o Gran Reserva: 60 maanden waarvan 24 op eikenhout 



Matarromera Crianza 2018 
 

•  druivenras:  100% Tinta del Pais 
 

•  ligging: wijngaarden op 800 meter, op klei-zandleem grond 
 

•  handmatige pluk in de loop van de maand oktober 
 

•  fermentatie in roestvrijstalen tanks,10-14 dagen bij 26°C 
 

•  na vinificatie 14 maanden rijping in Franse en Amerikaanse   

   eikenhouten vaten van 225 liter en 12 maanden op fles 
 

•  alcohol 14,5 % 
 

•  in de neus intens met aroma's van rijp zwart fruit.  

    in de mond in balans met gekruide smaken en zachte geroosterde tonen.  

    fijne tanninestructuur, lange afdronk.  
 

Matarromera is in 1988 opgericht.  

Doel: kwaliteitswijnen, geavanceerde technologie met inachtneming van de traditionele 

bereidingswijzen.  

Belangrijke succesfactor: de uitstekende wijngaarden, midden in de “gouden mijl”:  

strook van 15 km met gerenommeerde wijnhuizen, 

oa Bodega Vega Sicilia, één van de beroemdste wijnhuizen van Spanje.  



Arzuaga Reserva 2018 
 

•  druivenrassen: 95% Tinto Fino, 4% Cabernet Sauvignon, 1% Merlot 
 

•  klei-kalkachtige grond, kalksteenrots op minder dan 1 meter  
 

•  ligging/klimaat: 900 meter hoogte. Hete zomers, koude nachten 
 

•  hand geplukt. na gedeeltelijke ontsteling een paar dagen koude maceration 
 

•  30 maanden gerijpt in Franse eikenhouten vaten  

    en een klein deel in Amerikaans eikenhouten vaten 
 

•  alcohol: 14.50% 
 

•  gerijpte rode wijn, vol aromatisch palet met tonen van rijp zwart fruit,  

    vanille, leer, kruiden en zoete tannines 

 

Bodegas Arzuaga Navarro is pas in 1985 begonnen met aanplanten van 

wijnstokken. In 1993 werden de eerste eigen wijnen verkocht. Arzuaga is er in een 

paar jaar in geslaagd om tot de beste producenten te behoren in dit wijngebied.  



Bierzo 
•  vruchtbare vlakte omsloten door bergen tot 1400 meter hoogte 
•  grensgebied Galicië en Spaanse Hoogvlakte 
•  redelijk gematigd klimaat, verkoelende maritieme invloed via het dal van de rivier Sil 
•  jaarlijkse neerslag van 720 mm.  
•  gem temperatuur van 3,6 °C in de winter en 23,6 °C in de zomer 
•  kleine wijngaarden verspreid over de 3.000 hectare van de DO 
•  beste wijngaarden op bergflanken tussen 450 en 800 meter; 60-100 jaar oud.  
•  bodem: leem, klei leisteem en kwartsiet 
•  in vruchtbare vlakten (leem en klei): hoge rendementen, matige kwaliteit 
•  sinds 1980 DO status 
•  rode wijn bevat minimaal 70% Mencia 
•  sinds 2017 een classificatie op basis van kwaliteit ingevoerd 

productie: 70% rood; 30% wit en rosé 
belangrijkste rode druif: Mencia 

belangrijkste witte druiven: Doňa Blanca en Godello 



Dominio De Tares Godello 2021 
 

•  druivenras: 100% Godello 

        Godello is een oude, uit Galicië afkomstige, vroegrijpende, aromatische witte    
        druif  met een frisse smaak en wat perzikachtig fruit. Hij geeft volle, fruitige  
        wijnen en heeft kleine, compacte trossen met kleine, geconcentreerde bessen.  
 

•  hoogte/klimaat: 700 meter/ continentaal + Atlantische invloed 
 

•  bodem: lei, kalksteen en leisteen 
 

•  handmatig geplukt; stokken 15 jaar oud 
 

•  rijping op Frans eiken vaten (500 liter) gedurende 6 maanden,  

   vervolgens 3 maanden sur lie met batonnage 
 

•  alcohol: 13 % 
 

•  kenmerk wijn: intens met complexe tonen van citroen, appel, perzik,  

    een vleugje vanille, brioche en boter 

 

Dominio De Tares is een collectief  avontuur van een aantal jonge wijnmakers en 

liefhebbers van Bierzo. Bouwstenen: oude wijngaarden, nieuwste technologie, 

lange historie en tomeloze passie. 



Tilenus Pagos de Posada 2016 
Bodegas Estefania  
 

•  druivenras: 100% Mencia 

        De blauwe druif  Mencía heeft een dunne schil, doet het goed in het  
        relatief  natte Galicië en het westelijk deel van Castilla y León.  
        Vooral in Bierzo, vermoedelijk zijn bakermat, levert  Mencía   
        onderscheidende wijnen op, elegant en aromatisch.  
 

•  stokken: 80-90 jaar 
 

•  ligging/klimaat: 650-800 meter / continentaal met Atlantische invloed 
 

•  grond: kalkhoudend kleizand 
 

•  alcohol: 14% 
 

•  rijping: 12-18 maanden op 100% nieuw Frans eiken 
 

•  fruitige aroma’s, kruiden. Houtaroma’s komen langzaam naar voren.  

   op de achtergrond mineraliteit. 
 

Bodegas Estefania is in 2000 gesticht en bezit 100 jaar oude,  

eerste klas stokken. Dit huis produceert verfijnde en elegante rode wijnen. 



Tilenus Pieros 2014 
Bodegas Estefania 
 

•  druivenras: 100% Mencia 
 

•  stokken: 100 jaar 
 

•  ligging/klimaat: 600-800 meter/ continentaal met Atlantische invloed 
 

•  bodem: kalkhoudend kleizand 
 

•  alcohol: 14% 
 

•  rijping: 18-22 maanden op 100% nieuw Frans eiken 
 

•  Pieros is de top van de Tilenus wijnen,  

   kleine hoeveelheden, grote complexiteit, rijk aan minerale tonen,  

   specerijen en aromatische kruiden. Krachtige en aromatische afdronk 

 
 

Bodegas Estefania is in 2000 gesticht en bezit van 100 jaar oude,  

eerste klas stokken. Het produceert verfijnde en elegante rode wijnen. 



Toro 
•  DO Toro bestaat sinds 1987 en beslaat 5.500 ha  
•  aantal wijngaarden met pre-phylloxera Tinta de Toro. 
•  klimaat: 

o  extreem droog continentaal met Atlantische invloeden 
o  gem jaarlijkse neerslag 350-400 mm 
o  temperatuur in zomer tot 37 °C; in de winter tot -11 °C 

•  wijngaarden op een hoogte van 600-750 meter.  
    de hoogte met koele nachten is belangrijke kwaliteitsfactor voor de wijnen. 
•  bodem:  

o  zanderig met toplaag van rolkeien; goed waterdoorlatend 
o  in dalen alluviale bodems met meer klei 

•  rode wijnen worden gemaakt van de Tinta de Toro,  
   de locale variant van de Tempranillo; minder zuren, meer kleur 
•  rode wijnen dienen tenminste 75% Tinta de Toro te bevatten 
•  houtrijping, rijk van smaken, tannineus en krachtig 
•  Toro heeft grote kwaliteitssprong gemaakt. 
•  gerenommeerde wijnhuizen hebben er zich gevestigd 



VATAN 2018  
Bodegas Jorge Ordonez 

 

•  druivenras: Tinta de Toro, de oudste kloon van de Tempranillo 
 

•  wijngaard Finca Los Quemaos, geplant in 1900 op ongeënte (originele)   

    onderstam in de enige Spaanse DO die de phyloxera- plaag heeft weerstaan.  
 

•  fermentatie in RVS vaten, daarna naar nieuwe barriques uit Bordeaux en   

    Bourgogne. De primaire gisting eindigt in barriques.  

    De wijn blijft 20-24 maanden rusten in de vaten. 
 

•  alcohol: 15% 
 

•  smaak: Rijpe donkere bessen en zwarte kersen, wilde aardbeien, cacao,   

    mineralen, een vleugje kruiden en prachtige tannines. Lange afdronk.  

 

Bodegas Jorge Ordóñez is een groep van zes wijnhuizen die wijnen 

produceren van druiven uit de oudste wijngaarden van inheemse druiven in 

Spanje. Vatan belichaamt de heropleving van de D.O. Toro als een beroemd 

wijnbouwgebied. 



Victorino 2018 
Bodega Teso la Monja 

 

•  druivenras: 100% Tinta de Toro; stokken 45-100 jaar oud 
 

•  handmatig oogst en selectie. Druiven ontsteeld 
 

•  fermentatie gedurende 8 dagen bij 28 °C  
 

•  rijping in nieuwe Franse eikenhouten vaten gedurende  

   18 maanden met om de vier maanden overgieten 
 

•  alcohol: 14,5% 
 

•  smaak: aroma's van rijp zwart fruit, mineralen en kruiden.  

   Rijpe volle tannines en lange afdronk.  

 

Bodega Teso la Monja is opgericht door de eigenaren van de bekende 

Sierra Cantabria wijnmakerij in La Rioja. In Toro bezit het 92 hectare 

wijngaarden; sommige zijn pre-phylloxera met meer dan 130 jaar oude 

stokken. Respectvol voor het milieu en vermijden van herbiciden etc. 


