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SPAANSE TOPPERS – 21 oktober 2016 

Na de schitterende proeverij van Rioja-wijnen vorig seizoen en de enthousiaste uitleg van 
wijnmeester-wijnboer Paul, zou je haast gaan denken dat je voor goede Spaanse wijnen enkel in de 
Rioja terecht kan. 
Dat dit absoluut niet waar is, probeerde Paul ons te bewijzen, door enkele juweeltjes uit zijn kelder te 
voorschijn te toveren. 
De Spaanse wijngaarden bieden een enorme verscheidenheid en zijn verspreid over gans Spanje. 
Paul koos voor 5 stevige kleppers uit de Noordelijke helft van Spanje, daarenboven stuk voor stuk 
unieke, zelfs mythische wijnen uit wijngebieden die ons niet altijd even bekend in de oren klinken. 
 

 

Om de smaakpapillen voor te bereiden op al dat goeds, kregen we een witte Rioja van Tierra Agricola 
Labastida in het glas  
 

    RIOJA ALAVESA BLANCO - TIERRA DE FERNANDEZ GOMEZ – BLANCO 2014 
 
 
Verder op de proeftafel :  
 



PRIORAT (PRIORATO) BLANCO - NELIN BLANCO - CLOS MOGADOR 2014 

            

Voor de meesten komt een rode Priorat nog wel bekend voor, maar een witte … 
Deze Clos Magador, een blend van rousanne, marsanne, viognier, bourboulenc, macabeo en pinot 
noir, wordt gepresenteerd als een echte bewaarwijn (10 j.!). 18 maanden op eiken vaten (geen 
nieuwe vaten). 
De wijn is donkergeel, bijna liquoreus (wordt verklaard door persing op olijfpersen, waardoor een 
meer geconcentreerd sap bekomen wordt) 
In de neus trekt hij alle registers open. Zowat alle hoofdgeuren worden genoemd: mineraal/ aards, 
chemisch, fruit (bananen, steenfruit), floraal, branderig … 
Een lichte tinteling in de mond en een lange afdronk. 
Algemeen wordt de wijn ervaren als een complexe, lekkere wijn. 
Te combineren met kruidige gerechten. 
 
RIBERA DEL DUERO TINTO - EMILIO MORO CRIANZA 2014 

        

Ribera del Duero is misschien niet zo bekend als de Rioja, maar toch een leverancier van stevige 
wijnen met absolute toppers, eveneens gemaakt van de tempranillo druif (tinta del païs). 
Wat is het geheim van Ribera del Duero? Drie factoren spelen daarin mee. Ten eerste de ligging op 
850 m boven de zeespiegel, waardoor het seizoen en de vorstvrije periode kort en de nachten koud 
zijn. De druiven kunnen zo op een evenwichtige manier rijpen en superieure aroma's ontwikkelen. 
Ten tweede heeft de tempranillo druif op deze hoogte een dunne schil en frisse zuren, zelfs als ze 
heel rijp is. Tenslotte is de bodemsamenstelling een schoolvoorbeeld van de ideale wijngaardgrond: 
kalk, lei, rivierslib, kwarts en spoorelementen. Voeg daar de nieuwste vinificatiemethoden en kennis 
aan toe en u begrijpt waarom dit gebied succesvol is. 
Deze wijn is rood-roze. 
Een grote geurintensiteit: speculaas, zwart fruit, kers, chocolade, geroosterd … worden genoemd. 
Rijpe tannines geven een lange afdronk. 
Algemeen wordt de wijn ervaren als een stevige, lekkere wijn. 
Perfect te combineren met een stevig stuk vlees: wild, lam, tournedos … 



SOMONTANO TINTO - PIRINEOS MARBORE 2006 

        

Het unieke van Somontano in Aragón, en misschien wel in heel Spanje, is feit dat de wijn zich niet in 
hokjes laat stoppen. De naam betekent 'onder de bergen', wat slaat op de uitlopers van de 
Pyreneeën in de provincie Huesca, in het noorden van Aragón, op nauwelijks 50 km van de Franse 
grens. De hoogte, het klimaat, de bodem en de oorspronkelijk druiven dragen alle bij tot het unieke 
van dit gebied. 
Een van de grootste successen uit dit gebied is het huwelijk geweest tussen oud en nieuw. 
Composities met tempranillo/moristel/cabernet, chardonnay/macabeo ( viura )en macabeo/alcañon 
komen veel voor. 
Deze wijn is een blend van tempranillo, cabernet sauvignon, merlot, moristel en parraleta. 
18 maanden vatrijping, geen flesrijping. 
Hij heeft ondanks zijn ouderdom toch nog een redelijk groot hart. 
Ook hier toont zich een heel pallet aan geuren: koffie, karamel, zwart fruit, kers, aceto balsamico, 
bloemen, hout, … jammig fruit 
Zeer evenwichtige tannines en een heel mooie afdronk. 
Door iedereen ervaren als een heel lekkere wijn. 
Combineren met stevig vlees (wild, lam, …), stoofschotels, geroosterd/gegrild vlees, harde kazen. 
 
RIOJA ALAVESA TINTO - VINEDOS DE PAGANOS - EL PUNTIDO 2011 

     

Over de Rioja Alavesa kregen we eerder al veel informatie. 
Apart aan de El Puntido is dat de Tempranillo-druiven van één wijngaard komen die op grote hoogte 
ligt en 40 jaar oud is.  
De wijn ligt 16 maanden op vat en krijgt daarna nog enkele jaren flesrijping. 
Mooie rode kleur, groot hart toont dat hij nog wat jaren meekan (2026) en dan nog rijker wordt. 
Grote geurintensiteit: bloemen, pruimen, chocolade, kers, koffie, zwart fruit, gerookt … 
De tannines zijn nog iets feller als bij de vorige wijn, maar die zullen zeker nog meer in evenwicht 
komen. Krachtige afdronk. Ook weer algemeen ervaren als een heel lekkere wijn. 
Te combineren met rood vlees, wild, … 



RIBERA DEL DUERO TINTO - VEGA SICILIA – UNICO 1990 

      

De verrassing van de avond. Eentje die op ieders bucketlist hoort te staan. In een adem met Mouton-
Rotschild, Lafite-Rotschild, Margaux, Petrus, … te vernoemen. 
De meest bekende en … duurste wijn van Spanje.  
Deze Unico uit 1990 lag minstens 7 jaar op vat (eigen fabricaat), 3 jaar op fles in het domein en heeft 
nog vele jaren in Paul’s kelder liggen wachten op deze unieke proeverij. 
 
Uiteraard vertoont deze wijn evolutie (bruinrood en een toch nog aanwezig hart) 
Een zeer complex geurenpallet: beginnend met een stinkertje en dan kruiden, dierlijke geuren, fruit, 
vanille, cassis, mineraal, rood fruit, …  
Tannines en een heel mooie afdronk wijzen erop dat hij nog niet aan het einde van zijn leven was.  
Helaas hebben de Maaslandse wijnvrienden daar anders over beslist. 
 
Ter informatie een overzicht met de prijzen : 

STREEK NAAM AARD JAAR PRIJS 

RIOJA ALAVESA BLANCO TIERRA DE FERNANDEZ GOMEZ - BLANCO WD 2014 € 11,60 

PRIORAT (PRIORATO) BLANCO NELIN BLANCO - CLOS MOGADOR WD 2014 € 34,00 

RIBERA DEL DUERO TINTO EMILIO MORO CRIANZA RO 2014 € 17,00 

SOMONTANO TINTO PIRINEOS MARBORE RO 2006 € 28,00 

RIOJA ALAVESA TINTO VINEDOS DE PAGANOS - EL PUNTIDO RO 2011 € 35,00 

RIBERA DEL DUERO TINTO VEGA SICILIA - UNICO RO 1990 € 550,00 

RIOJA BAJA TINTO MARQUES DE LA CONCORDIA - RIOJA RESERVA RO 2008 € 10,10 

 
Vanwege het groot aantal proevers, waren de restjes in de flessen minimaal. 
Het tekort werd bij het paté- en charcuterie-buffet aangevuld door een lekkere RIOJA BAJA TINTO - 
MARQUES DE LA CONCORDIA – RESERVA 2008 

                                                                 

Rest ons nog Paul te bedanken omdat hij deze unieke wijnen samen met ons heeft willen proeven. 


