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GALICIË ALGEMEEN 

 

Galicië is een van de mooiste gebieden van het "Groene Spanje". Het is gelegen in het uiterste 
noordwesten van het Iberisch Schiereiland, aan de Atlantische Oceaan, en wordt van de rest van 
Spanje gescheiden door de Cordillera Cantábrica. Langs de steile kustlijn met haar vele inhammen 
(Rias)en stranden, liggen piepkleine vissersdorpjes. Landinwaarts bieden de bergwegen en steile 
valleien een adembenemende - maar langzame - reis naar de binnenlanden van Spanje. De regering 
van de autonomie Galicië (de Xunta de Galicia) heeft de jurisdictie over vier provincies: La Coruña (A 
Coruña), Lugo, Orense (Ourense) en Pontevedra. De grootste stad is de havenstad Vigo, in 
Pontevedra, maar de bekendste is Santiago de Compostella. De kathedraal van deze stad oefent 
sinds de negende eeuw al aantrekkingskracht uit op vele pelgrims.  

Geschiedenis  
Galicië - de naam is verwant met Wales - heeft een Keltische oorsprong, Romeinse invloeden, en 
vertoont qua taal en cultuur sterke gelijkenissen met Noord-Portugal. Hoewel er Keltische 
archeologische voorwerpen zijn gevonden, is de taal volledig Romaans. De Keltische identiteit blijft 
aanwezig in de naam van de regio, het landschap en de legenden (de Heilige Graal bijvoorbeeld), het 
bespelen van de doedelzak, en enkele pre-christelijke gewoonten zoals de "horreos". Dit zijn schuren 
op stenen paddenstoelvormige poten en met gaten in de muren om graan en maïs ‘s winters te 
bewaren, zonder dat er muizen binnenkomen. Aan het begin van de christelijke periode werden de 
heidense bollen en nagels die gewoonlijk de onderste dakrand sierden, diplomatisch vervangen door 
kruisen.  
In de 16º en 17º eeuw, bracht de overzeese handel (vooral met de koloniën in Zuid Amerika) veel 
welvaart in Galicië, hetgeen nog te merken is aan de bloei van de architectuur in barok stijl, vooral in 
plaatsen zoals Santiago. In de 18º en 19º eeuw kende Galicië een leegloop van het platteland. De 
mensen trokken vooral naar de steden langs de kust. Getuige daarvan zijn een aantal lelijke stads-
overblijfselen langs de inhammen op de stranden.  
Hoe dan ook, de recente ontwikkelingen laten hier een nieuwe welvaart zien. Boerderijen en 
wijngaarden werden aangepast, zowel Madrid als de EU hebben in de regio geïnvesteerd, en er waait 
weer een optimistische wind door het land.  
Wat de wijncultuur betreft, is de opbloei in hoge mate te danken aan de opwaardering van de 
Albariño wijnen van Rías Baixas tot de D.O. status.  
 

Gastronomie  
Omdat Galicië aan twee kanten aan de Atlantische Oceaan grenst, is de gastronomie erg op vis, 
schaal- en schelpdieren gericht. De steile noordwestkust verbergt naast de grotere havens een aantal 
kleine vissersdorpjes. De plaatselijke specialiteiten zijn percebes (eendenmosselen) en de meer 
gangbare oester, mossel, krab, kreeft, schelpjes en garnalen. Men vindt er ook alle soorten 
zoutwatervissen en lampreien die op bepaalde tijdstippen van het jaar in overvloed aanwezig zijn in 
de rivieren. Landinwaarts wordt de keuken zwaarder en gebruikt men meer vlees (varkenspoten, 
ham, eend) en traditionele Noord-Spaanse specialiteiten: chorizo (pikante worst) en callos (pens).  



De albariño, treixadura, torrontés en loureira druiven hebben zich op een natuurlijke wijze 
ontwikkeld tot de perfecte partner van schelp- en schaaldieren, terwijl de hartigere schotels in het 
binnenland vragen om de traditionele Ribeiro en Valdeorras wijnen.  
Galicië heeft ook eigen kazen: Tetilla (= Spaans voor "borst"), met zijn suggestieve naam en vorm; 
Arzua uit La Coruña en Lugo, San Simón uit Villalba in Lugo en Cebreiro uit Puerto del Cebreiro in 
Lugo. Dit zijn allemaal koemelkkazen.  
 
Samenvatting :  
Autonomia Galicia 
Provincies: La Coruña (A Coruña) - Lugo - Orense (Ourense) - Pontevedra  
D.O."s: Monterrei - Rías Baixas - Ribeira Sacra - Ribeiro Valdeorras  
 
VdlT (Vino de la Tierra) gebieden: Orense: - Valle del Miño-Ourense  
 
VC (Vino Comarcal) gebieden: La Coruña: - Betanzos - Ribeira do Ulla (gedeeltelijk) Orense: - O Bolo 
Pontevedra: - Ribeira do Ulla (gedeeltelijk)  
 
Vinos de Mesa (Tafel Wijnen): Pontevedra: - Península de Morrazo  

 

 

  



WIJNSTREEK - RIAS BAIXAS 
 
Rías Baixas kreeg in 1988 zijn erkenning als D.O. voor wijnen afkomstig uit de provincie Pontevedra 
en het zuiden van de provincie Coruna,. Beide gebieden bevinden zich in Galicië. 
 

 
 
D.O. Rías Baixas  
Dit is de D.O. waardoor Galicië in de belangstelling kwam te staan. De producenten koesteren de 
ambitie om van Rías Baixas "dé witte wijn van Spanje" te maken, net zoals Rioja dé rode wijn van 
Spanje is. Ze hebben zich de afgelopen 10 jaar inderdaad zodanig ontwikkeld, dat men wel erg koppig 
moet zijn, om dit niet te beamen. Een goedgemaakte Albariño (die impressies heeft van rijpe meloen 
en een delicieuze afdronk, die je naar meer doet verlangen) is wellicht één van Spanjes lekkerste 
witte wijnen. Inderdaad, ondanks pogingen om hem de status van Vino del Año (primeurwijn) te 
geven (om snel te drinken in de lente van ieder oogstjaar,) zijn er enkele flessen door de mazen van 
het net geglipt en deze vertonen een beetje een ouderwets karakter, want het fruit gaat verloren en 
de metaalachtige smaak komt naar boven.  
Alleen de tijd zal uitwijzen of albariño een sterstatus waardig is. Intussen blijven de hoge 
productiekosten en het onduidelijk imago in de markt (de gelijkenis met de ruimschoots voor handen 
zijnde Vinho Verde) strijdig met elkaar. Er wordt nu iets gedaan aan de hoge prijs en men probeert 
het verward marktimago (Vinho Verde) te corrigeren. Het kan echter niet ontkend worden dat het 
juist de albariño was die de weg vrij heeft gemaakt naar de D.O. status. In eerste instantie werd de 
D.E. status aan de albariño-wijnen toegekend, in een poging van het INDO om de wijnbouwers aan te 
moedigen om de woekerende druivenstokken te rooien, die sinds het einde van de burgeroorlog 
werden aangeplant.  
 
Tegen 1988 waren de wijngaarden er zó op vooruitgegaan, dat Rías Baixas kon promoveren tot D.O., 
die de twee andere D.O.’s in Galicië, die eigenlijk een veel langere geschiedenis hadden, meteen 
overschaduwde.  
In Rías Baixas vindt men nu volop zowel vernieuwde als totaal nieuwe bodega’s, en wordt 
gekenmerkt door een toenemende belangstelling voor de versheid en kwaliteit van de druiven als ze 
aan de bodega geleverd worden. Ook aan de temperatuurcontrole tijdens het persen en gisten 
besteedt men meer aandacht: veel bodega’s hebben hun pneumatische perstechniek aangepast, de 
rubberen ballon wordt niet langer met lucht maar met water gevuld. Door de temperatuur van het 
water aan te passen is men verzekerd van perfecte koeling tijdens het persen.  
 
Het is dié aandacht voor detail waardoor Rías Baixas zich onderscheidt als iets heel speciaals.  
 
Geografie en geologie  
De D.O. Rías Baixas wordt onderverdeeld in drie zones in de provincie Pontevedra. Eén van de beste 
Albariño’ s komt uit de Val do Salnes, gelegen rond Cambados aan de Westkust, ongeveer 
halverwege Santiago en de Portugese grens. Cambados "de hoofstad van de Albariño", is het 



wijnproductiecentrum. Als men langs de grens de loop van de rivier Miño in zuidelijke richting volgt, 
komt men langs de twee andere gebieden: O Rosal, dat ligt tussen de Atlantische kust en het 
grensdorpje Tuy, en Condado do Tea dat begint ten oosten van Tuy, loopt langs de Miño en eindigt 
daar waar de D.O. Ribeiro, bij Cartagena, begint. "Condado" verwijst in deze context naar het perceel 
grond dat oorspronkelijk onder de jurisdictie van een Conde (graaf) viel.  
 
Het vaste gesteente van Galicië is een bedrieglijk, roze gekleurd graniet, met kleine scherfjes zilver-
zwarte kwarts. De gemiddelde hoogte is 500 m, vanaf de zeespiegel tot de 2000 m hoge pieken langs 
de Miño-vallei, die de grens vormen met Portugal.  
De Val do Salnes is een rotsachtige subzone met voornamelijk alluviale bodems, geconcentreerd rond 
de rivier Umia. In El Rosal (O Rosal) zijn de wijngaarden in terrasbouw aangelegd op de steile 
hellingen van de Miño rivier en de bovenste bodemlaag is dus alluviaal. Condado del Tea is hoog 
gelegen en wordt gekenmerkt door granietgesteente en leilagen met schitterende stukjes graniet 
aan de oppervlakte.  
 
Klimaat  
Rías Baixas heeft een Atlantisch-zeeklimaat. Door de kustligging is Val do Salnes een van de koudste 
subzones, hoewel de zomers erg droog kunnen zijn. De gemiddelde temperatuur bedraagt 13ºC, 
vrieskou en extreme hitte (boven de 30ºC) zijn uitzonderlijk en de gemiddelde neerslag ligt rond de 
1.500 mm per jaar. Condado do Tea heeft een gemiddelde temperatuur van 13º á 15º C., maar kent 
meer extremen: hetere zomers (soms boven de 40ºC) en koudere winters (met temperaturen onder 
nul) en het regent er meer: van 1500 tot 2000 mm per jaar. O Rosal vertoont erg veel gelijkenissen, 
met een gemiddelde temperatuur van 14ºC en een jaarlijkse neerslag van 1.400 tot 2.000 mm. 
Gemiddeld schijnt de zon er 2.200 uur per jaar.  
 
Druiven en wijnbereiding  
In de D.O. Rías Baixas zijn 11 variëteiten toegestaan, 5 witte en 6 blauwe:  
- Albariño: 90% van de wijngaarden is met deze druif aangeplant en men maakt er de beste wijnen 

van, vooral in Val do Salnes. Experimenten in Cataluña hebben aangetoond, dat het waarschijnlijk 
de riesling van Duitsland is, hetgeen overeenstemt met oude plaatselijke verhalen dat de wijn 
enkele eeuwen geleden door Duitse monniken naar Galicië gebracht werd. Ze is nu wijd verspreid 
over het noordwesten van het Iberisch Schiereiland en groeit in Portugal onder de naam 
"alvarinho". Het is een kleine druif met hoog suikergehalte die, als ze verbouwd wordt in Val do 
Salnes, knapperige wijnen met veel fruit en een verfijnde aroma geeft. In het binnenland geeft ze 
net zoveel fruit maar een minder uitgesproken aroma.  

- Treixadura: oorspronkelijk uit deze streek en wordt redelijk veel verbouwd in Condado del Tea. De 
"Condado-wijnen" zoals ze ter plekke genoemd worden, zijn gemaakt van 70% albariño en 
treixadura, aangevuld met andere officieel toegelaten variëteiten.  

- Loureira blanca: (ook wel marqués genaamd) is een andere hoogwaardige druif die (vooral in O 
Rosal) gebruikt wordt om smaak toe te voegen aan de albariño.  

 
Dit zijn verreweg de belangrijkste druiven in Rías Baixas. De overige zijn de witte druiven caiño blanco 
en torrontés en de blauwe druiven brancellao, caiño tinto, espadeiro, loureira tinta, mencía en 
sousón. De officiële maximumopbrengst varieert al naar gelang de variëteit: 71,5 hl/ha (albariño en 
87,50 hl/ha andere druivenvariëteiten).  
 
Wist je dat veel nieuwe wijngaarden hun eerste jaren met kiwibomen delen? De Galiciërs waren erg 
gelukkig met de ontdekking dat beide planten op dezelfde grond gedijen (de Nieuw-Zeelanders 
deden natuurlijk dezelfde ontdekking). De kiwi’s worden op de plaatselijke markt verkocht voor 100 
peseta’s en worden verbouwd gedurende de tijd die het duurt totdat de wijnstokken druiven geven, 
die geschikt zijn voor wijnbereiding. De kiwi-bomen maken plaats voor meer wijnstokken als de 
eerste helft van de wijngaard letterlijk en figuurlijk zijn vruchten oplevert. Koelte en zachtheid zijn de 
sleutelwoorden voor Rías Baixas. Voor de eerste persing beveelt men een druk van maximum 2 kilo 



aan, maar veel bodega’s beperken die druk tot slechts 20 gram. Zo komt de eerste most enkel van 
het zachtste fruit. Er wordt inderdaad heel veel aandacht geschonken aan hoe snel de druiven in 
oogsttijd de bodega’s bereiken. De reden is dat zelfs de beste oenoloog niets meer kan doen als de 
druiven bij aankomst al stuk zijn en oxideren. De temperatuurcontrole begint in sommige gevallen al 
bij het persen (pneumatische persen met ballonnen met gekoeld water) en gaan door tot het einde 
van de melkzuurgisting en natuurlijk, de wijnsteenneerslag. Interessant is dat de meerderheid van de 
Albariño producenten de gisting laat voortduren tot de malolactische gisting (melkzuurgisting), 
hetgeen ietwat ongebruikelijk is als men lichte en fruitige wijnen nastreeft. Dit heeft wel het 
voordeel dat de wijnen (hoewel ze zich op een ongewone en minder commerciële manier 
ontwikkelen), met een zekere gratie ouderen.  
 
Wijnen  
De D.O. erkent 6 types wijn die de naam D.O. Rías Baixas mogen voeren:  
- Albariño: bestaat voor 100% uit de gelijknamige druif en heeft een natuurlijk alcoholpercentage 

van minstens 11,3%.  
- Witte "varietales": wijn gemaakt van ten minste 85% van de genoemde druif en met een 

natuurlijk minimum van 10% alcohol.  
- Witte Val do Salnes: gemaakt van ten minste 70% albariño met een natuurlijke minimum 

alcoholpercentage van 10%.  
- Witte Condado del Tea: gemaakt van minsten 70% albariño of 70% treixadura (of een menging 

van de twee) met een natuurlijk minimum alcoholpercentage van 10%. 
- Witte O Rosal: gemaakt van tenminste 70% albariño of 70% loureira (of een menging van beide), 

met een natuurlijk minimum alcoholpercentage van 10%.  
- Rode O Rosal: met een natuurlijk alcoholpercentage van minstens 9,5%.Van al deze wijnen is de 

albariño wijn de belangrijkste, gevolgd door wijnen met 70% procent albariño.  
 

De Val do Salnes wijnen hebben een mooi, sprankelend fris karakter met een meloenachtige 
boventoon, maar het belangrijkste verschil met andere wijnen in deze klasse is hun krachtige en 
lange afdronk. De Rosal wijnen hebben meestal zachter, perzikachtig fruit. De Condado wijnen 
hebben misschien een meer ontspannen karakter, met meer gewicht en minder fruit. Ze hebben 
echter elk hun eigen, individuele karakter. De controle op D.O. Rías Baixas is zeer streng. Er worden 
geen D.O. achter-etiketten uitgegeven voordat de druiven gecontroleerd zijn en er een chemische 
analyse en smaakkeuring hebben plaatsgevonden. D.O.-wijnen moeten in origine gebotteld worden. 
 

  



WIJNSTREEK – RIBEIRO 
 

 
 
Ribeiro ligt in de provincie Orense, op het punt waar de Miño niet langer gelijk loopt met de 
Portugese grens, en grenst aan de D.O. Rías Baixas. Er zijn hier 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 bodega’s 
met haar massieve, miljoenen litervaten, een hele overgang. Maar we stappen hier terug in de 
realiteit. Ribeiro is een D.O. sinds '57 maar vóór Rías Baixas de aandacht op Galicië vestigde had dit 
gebied weinig impact op de exportmarkten. Die veronachtzaming is in vele opzichten niet terecht. De 
wijnen uit Ribeiro gaan van aangename, frisse tot verassend goede wijnen. De ommekeer begon, 
vreemd genoeg, bij de grootste coöperatie van de regio, in Ribadavia. Toen Rías Baixas steeds meer 
in de belangstelling kwam te staan, begon de exportmarkt ook haar aandacht naar de buurman te 
richten en de successen van de coöperatie gaven aanleiding tot heel wat investeringen in deze 
streek, met moderne hightech bodega’s en kleinere bodega’s die werden overgenomen bij nationale 
wijn-holdings, die direct de exportmarkt wilden bedienen.  
 
Geografie en geologie  
De wijngaarden van Ribeiro liggen allemaal in de provincie Orense, en 3100 ha van het totale 
wijngaardareaal van 12.993 ha, valt onder de D.O. De meeste wijngaarden liggen in riviervalleien (de 
Arnoya, de Avia en de Miño stromen hier). Ze zijn dus in terrasvorm aangelegd, op zanderige, 
alluviale bodems op een ondergrond van graniet, die kenmerkend is voor dit deel van Spanje. De 
bodem heeft over 't algemeen weinig te bieden en dat verklaart waarschijnlijk waarom de meeste 
Ribeiro wijnen tot voor kort niets bijzonders waren. De wijngaarden liggen op een hoogte van 100 tot 
350 m.  
 
Klimaat  
Ribeiro ligt voldoende landinwaarts om een gematigd klimaat te hebben. De Miño brengt winden 
mee uit Portugal waardoor de vochtigheidsgraad hier redelijk hoog is en het iets koeler is dan in de 
naburige D.O. In de zomer stijgt de temperatuur tot 36ºC, in de winter kan het -4ºC vriezen. Het 
jaarlijks gemiddelde bedraagt 15ºC. Gemiddeld valt er 800 tot 1000 mm regen en de zon schijnt 1800 
uur per jaar.  
 
Druiven en wijnbereiding  
In de D.O. Ribeiro zijn 15 druivenvariëteiten toegestaan, 7 blauwe en 8 witte.  
 
De 2 belangrijkste zijn: Treixadura, een witte druif, die het uitstekend doet in vochtige wijngaarden, 
gelegen op berghellingen, en die karakter en mooie smaken geeft aan de wijn. Caiño, een blauwe 
druif, waarvan de meeste rode Ribeiros gemaakt zijn. Het moet gezegd dat deze nog niet tot dezelfde 
klasse behoren als de witte maar daar wordt door heel wat mensen aan gewerkt.  



Andere witte soorten zijn:  jerez (palomino) (T), torrontés (T>A), godello (A), macabeo (T), albillo (T), 
loureira (A) en albariño (A). (T=toegestaan en A=aanbevolen)  
 
Men vindt hier elk aspect van moderne vinificatie, van pneumatische persen tot filters met mili-
poriën. Ook is het mogelijk om 40.000 ton druiven te verwerken: persen, vergisten, ouderen, 
bottelen, verkopen en zelfs het destilleren van de vino de prensa gebeurt onder hetzelfde dak van de 
grotere bodega’s. Enkele van de kleinere bodega’s produceren ook hoogwaardige wijnen, maar de 
bodega’s die alles zelf doen, hebben hun eigen miniatuurversie van roestvrijstaal met ingebouwde 
thermoregulator, die hier nu gangbaar zijn. Alleen rode wijnen ondergaan een volledige 
malolactische gisting.  
 
Wijnen  
De D.O. erkent 3 basistypen wijn: wit, rood en 'enverado', dit is wijn van niet volledig rijpe druiven. 
Dit is een overblijfsel uit de tijd dat je in Ribeiro alleen wijn met een behoorlijke zuurgraad kon 
verkrijgen door de druiven in augustus te plukken en ze te gisten tot 9%. Door de nieuwe 
ontwikkelingen in temperatuurbeheersing is deze classificatie overbodig geworden, maar in 
technisch opzicht bestaat hij nog. Witte wijnen kunnen gemaakt worden van elk van de toegestane 
variëteiten, zolang ze maar een alcoholgehalte tussen de 9 en 13% hebben. Voor rode wijnen ligt dat 
tussen de 9 en 12%. 'Enverado' wijnen moeten tussen de 8 en 9% alcohol bevatten.  
 
De huidige trend in Ribeiro vertoont een voorkeur voor witte albariño wijnen, rode wijnen van de 
garnacha en de mencía druif en lichte rode wijnen van treixadura en loureira.  
 
De 'enverado' categorie wordt vervangen door jóvenes (jonge wijnen) van palomino en garnacha met 
een redelijk laag alcoholgehalte (10%). Op hun best hebben de albariño’ s iets van het karakter, 
hoewel niet de magie, van de beste Rías Baixas. De rode zijn eerder eenvoudig en hebben weinig 
diepte, de witte zijn goede dorstlessers zonder veel pretenties. Maar de technologie kan wonderlijke 
dingen verrichten, en het zou niet de eerste keer zijn dat saaie druivenvariëteiten, door zorgvuldig 
persen en verwerken, de meest fantastische smaken opleveren. 

  



WIJNSTREEK - RIBEIRA SACRA 
 

 
DO Ribeira Sacra  
Dit gebied heeft 15 gemeenten, verspreid over de provincies Lugo en Orense en behelst het vroegere 
niet-geclassificeerde wijngebied Chantada en sommige van de betere delen van het vroegere Ribera 
del Sil, dat wil zeggen: vóór het ontstaan van de VdlT Valle del Miño. Het is onderverdeeld in vijf 
subzones, te weten Ribera del Sil-Orense, Ribera del Sil-Lugo, Chantada, Quiroga en O Saviñao.  
 
Terroir 
De wijngaarden beslaan (1550 ha) zijn in terrassen aangelegd op de steile hellingen van de vallei. Het 
landschap is prachtig, maar het oogsten van de druiven is er zeer zwaar.  

Wijnbouw 
Er zijn nog veel oude installaties en een groot deel van de wijnen is nog ouderwets, maar er is een 
duidelijke drang naar verbetering te bespeuren en diverse belangrijke bodega’s hebben de ambitie 
om de DO status te behalen, met de jonge rode wijnen, gemaakt van de mencía druif. Witte wijnen 
zijn waarschijnlijk wat minder interessant. Inmiddels (1996) heeft dit gebied de D.O. status 
verworven.  
 
Druivensoorten 
De belangrijkste druiven zijn: Wit: albariño, loureira, godello, doña blanca, torrontés en palomino (7% 
van het wijngaardareaal). Blauw: mencía (25% van het wijngaardareaal), brancellao, caiño, loureira, 
tinta, sousón, merenzao, ferrón, espadeiro, negrada, garnacha  
 
De belangrijkste variëteiten zijn: mencía, godello, albariño en treixadura 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:DO_Ribeira_Sacra_location.svg


WIJNSTREEK -  VALDEORRAS 
 

 

Het wijngebied Valdeorras ligt in het meest oostelijke deel van Galicië in noordwest Spanje boven 
Portugal. Valdeorras grenst aan Castilla y León. 
Valdeorras kreeg in 1977 officieel de D.O. status.  

Geschiedenis van de wijnstreek Valdeorras 
Valdeorras betekent "vallei van goud". Waarschijnlijk was dit het eerste gebied in Galicië waar wijn 
werd geproduceerd. Na dat de Romeinen waren gestopt met de gouddelving, plantten ze er 
wijnranken, waarvan de vele Latijnse inscripties in Valdeorras nog getuige zijn. 
In de Middeleeuwen werd de productie van wijn overgenomen door de kloosterorden. 
Na een periode van verval werd de wijnbouw weer  opgepakt in de 19e eeuw en sinds het eind van 
de vorige eeuw bloeit het gebied op door het succes van de Godello en Mencía wijnen die er in 
toenemende mate worden geproduceerd.  

Geografie en geologie 
De meeste wijngaarden liggen in de Sil vallei. In het bekken is de grond alluviaal, maar hogerop 
treffen we een redelijk vruchtbare bodem aan met hier en daar een kalksteen, een uitstekende 
bodem om wijnstokken te cultiveren.  
De wijngaarden liggen gemiddeld op 300m boven de zeespiegel. 

Klimaat 
In Galicië is dit de zone die het verst verwijderd is van de Atlantische Oceaan maar deze laat 
desalniettemin haar invloed gelden. Continentale invloeden bepalen mede het klimaat. Getuige 
daarvan zijn de temperaturen die variëren van 44ºC in de zomer tot -4ºC in de winter, met een 
jaarlijks gemiddelde van 11ºC. De neerslag bedraagt 850 tot 1000 mm en de zon schijnt gemiddeld 
2.500 uur per jaar.  

De druiven en bereiding van Valdeorras wijn 
Slechts 2 druiven worden aanbevolen in Valdeorras: de blauwe Mencía en de witte Godello. 
Verder worden er ook nog andere blauwe  en witte druiven verbouwd. Blauw: Garnacha tintorera, 
Gran Negro, María Ardona, Merenzao, Cabernet Sauvignon en Tempranillo. Wit: Palomino, Doña 
Blanca (Valenciana), Lado, Riesling en Moscatel. 

Valdeorras wijn en Valdeorras wijn kopen 
De enige eis die gesteld wordt aan de witte, rode en rosado wijnen uit Valdeorras is dat ze een 
minimum alcoholpercentage van 9% hebben. De D.O. wijnen beginnen zich te onderscheiden in twee 
groepen: de wijnen die van Godello en Mencía gemaakt worden, en de overige. 
Wijnen die gemaakt zijn met de aanbevolen druiven liggen in de lijn van de traditionele wijnen uit 
Galicië: frisse heldere witte wijnen en lichte, fruitige rode. Deze laatste, met zo'n 12º alcohol kunnen 
heel plezierig zijn 
.  
 



 

 

WIJNSTREEK - MONTERREI 

 

Het gebied maakt deel uit van Galicië en grenst aan Noord Portugal.  
Tot voor kort de meest obscure en minst ambitieuze D.O . van Spanje, doch sinds 2001 worden er 
wat betere wijnen gemaakt.  
 
Klimaat  
Min of meer continentaal. Het is waarschijnlijk het warmste gebied in Galicië . Gemiddelde 
temperatuur 12,6 graden en een gemiddelde neerslag van 680mm per jaar.  
 
Druiven  
Rood: bij voorkeur mencía en merenzao , maar ook worden alicante , gran negro , tempranillo , 
cabernet sauvignon en moutatón verbouwd. Wit: bij voorkeur treixadura , verdello ( godello ) en 
doña blanca , maar ook wordt palomino ( jerez ) verbouwd.  
 
Wijnen  
Vooral wit, maar ook rosé en rood. Om de aanduiding D.O. te krijgen moeten ze tenminste 65 
procent van de voorkeur druivensoort bevatten 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:DO_Monterrei_location.svg


WIJNSTREEK – BIERZO 

 

 
Introductie 
De streek heet 'El Bierzo' maar de D.O. wordt 'Bierzo' genoemd en is gelegen rond de stad 
Ponferrada en grenst in het zuiden met de D.O. Valdeorras. De wijnen uit dit gebied vormen een 
overgang tussen de lichte wijnen uit Galicië en de zwaargewichten uit de Duero vallei. De ligging 
tussen de Cordillera Cantábrica en de Montes de León beschut El Bierzo tegen een overvloed aan 
zowel continentaal als gematigd klimaat. 
Bierzo zelf is een verzameling van kleine dorpjes, gedomineerd door Ponferrada dat met een 
bevolking van 52.500 inwoners de enige echte stad is. Cacabelos (4.000 inwoners) is het andere 
belangrijke wijncentrum, een net en mooi stadje, maar zonder de monumentale architectuur van 
Villafranca, en de plaatselijke bevolking wil het graag zo houden. Cacabelos heeft zelfs een strand. 
Het stadje ligt hemelsbreed op 240 km van de zee, maar de bewoners wilden een strand, en zo 
geschiedde. Er werd een dam gebouwd in de rivier, vele tonnen zand werden aangevoerd, en nu 
hebben ze dus hun strand. De pelgrims op weg naar Santiago stoppen hier vaak om in het 
kristalheldere water wat afkoeling te zoeken. 
Bierzo kreeg de D.O. status in 1989. In die tijd werden de wijnen meestal gemaakt van plaatselijke 
druiven en wijnen uit andere gebieden. Natuurlijk moesten de wijnen 'van elders' het veld ruimen en 
bij de toekenning van de D.O. status in juni 1988, hadden de wijnproducenten bovendien de 
voordelen van moderne apparatuur ontdekt. Na 18 maanden werd de D.O. status toegekend. De 
coöperaties hechten daar erg veel belang aan en dat is maar goed ook: de plaatselijke druiven lenen 
zich uitstekend voor het bereiden van excellente kwaliteitswijnen. Met de juiste vinificatietechnieken 
zou Bierzo tegen het einde van deze eeuw wel eens een van Noord-Spanjes nieuwe generaties 
hoogwaardige wijngebieden kunnen worden. 
 
Wijnbereiding 
Een groot deel van de huidige wijn productie vindt nog plaats in ouderwetse betonnen cuves, die 
bekleed zijn met een laag kunsthars. Maar in de grotere bodega's worden zeer veel roestvrijstalen 
tanks geïnstalleerd. Kleine bodega's gisten hun wijn soms nog op hout. Als de moderne apparatuur 
eenmaal is geïnstalleerd, dan beschikt een typische Bierzo bodega ook over pneumatische persen en 
rvs tanks met temperatuurcontrole. Men verwacht dat binnenkort alle wijnhuizen over deze 
installaties zullen beschikken. 
 
De wijnen 
Rode en rosado wijnen worden bereid als Joven, Crianza en Reserva (gewoonlijk in Amerikaans 
eikenhout), en wit alleen als jonge wijn. De witte wijnen, zijn fris en erg plezierig als ze van godello en 
doña blanca gemaakt zijn. Het alcoholgehalte moet tussen de 10 en 13% liggen. Rode en rosado wijn 
moet een alcoholgehalte van 11 tot 14% hebben. De rosados zijn vlezig en krachtig, en de rode 
wijnen (minstens 70% mencía), kunnen werkelijk uitmuntend zijn. Oude Bierzo wijnen hebben een 
indrukwekkend rijpingspotentieel. De Crianza regels zijn zoals die voor heel Spanje gelden. Bierzo is 
zeker een D.O. die we de komende jaren in de gaten moeten houden, als de technologie up-to-date 
is. De basiswijnen zijn goed, zelfs met vroegere de kelderuitrusting. Met een beetje talent en veel 
investeringen kan Bierzo een heel goed wijngebied worden. 



 
Druivensoorten 
Aanbevolen blauwe druif: 62% van het totale wijngaardareaal wordt ingenomen door mencía die 
zowel hier als over de grens in Valdeorras de belangrijkste blauwe druif is. De mencía druif vertoont 
sterke overeenkomsten met de cabernet-franc. Men onderzoekt of ze een gemeenschappelijke 
voorouder hebben. Deze druif kan hoogwaardige wijnen voortbrengen, hoewel ze licht van kleur zijn. 
Toegestane blauwe druif: garnacha tintorera (8% van de wijngaard), met gekleurd sap, die meestal 
gebruikt wordt om mencía wijnen meer kleur te geven. 
Aanbevolen witte druiven: godello (3%) en doña blanca (6%) zijn de meest gebruikte variëteiten in 
Bierzo's betere witte wijnen. 
Toegestane witte druiven: malvasía (3%) en palomino (15%). Deze laatste is een overblijfsel uit de 
dagen dat een hoge opbrengst nog belangrijk was, omdat de wijnboeren per liter betaald werden. 
Het areaal neemt af. 
De maximumopbrengsten zijn als volgt: garnacha tintorera en palomino: 12 ton/ha @ 70 l/100 kg = 
84 hl/ha. Alle andere variëteiten: 11.000 kg/ha @ 70 l/100 kg = 77 hl/ha. 
 
Het Klimaat 
De beschutting van de bergen, geeft Bierzo een redelijk gematigd klimaat met veel uren zon maar 
minder regen dan in Galicië. Temperaturen schommelen tussen de 32ºC in de zomer en -1ºC in de 
winter. Het jaarlijks gemiddelde bedraagt 13ºC. In een normaal jaar bedraagt de gemiddelde neerslag 
670 mm en schijnt de zon 2700 uur. 
 
Terroir 
Bierzo ligt in een beschutte bergvallei aan de westgrens van de provincie León. De wijngaarden 
beslaan 7.500 ha, waarvan de helft tot de D.O. behoort, liggen in de riviervalleien, op een hoogte van 
500 tot 650 m. De bodem varieert van alluviaal in de lager gelegen (rivier) gebieden, tot leisteen in de 
hoogste, bergachtige gebieden, maar is redelijk vruchtbaar. Men vindt er ook zand en zanderig 
graniet terug. 

 

 

BRONNEN:  SPANJEWIJN, MASSPANJE, WIJNKENNIS, WIJNSPIJS, ALGEMENE WIJNINFO 
https://www.riasbaixaswines.com/ 

https://www.ribeirasacra.org/ 
https://www.ribeiro.wine/ 

http://www.dovaldeorras.tv/ 
http://domonterrei.com/ 

www.crdobierzo.es/  

https://www.riasbaixaswines.com/
https://www.ribeirasacra.org/
https://www.ribeiro.wine/
http://www.dovaldeorras.tv/
http://domonterrei.com/
http://www.crdobierzo.es/


OP DE PROEFTAFEL : 
 

 

RIAS BAIXAS  

PAZO DE SAN MAURO 

 
 

Spanjewijn.be 12.5 
Druivensoort Albariño 
Wijnstreek Rias Baixas DO 
Wijnhuis Pazo de San Mauro 
Wijnsoort Wit 

 
Het wijnhuis van Pazo de San Mauro is gelegen in Salvaterra do Miño, aan de oever van de Mino 

rivier in het midden van de wijngaarden. 

In 2003 is het wijnbedrijf Marqués de Vargas uit de Rioja die dit historische paleisje en de 30 ha 

wijngaarden in Rias Baixas overnam. Sinds de aankoop van het domein is er veel geïnvesteerd in 

zowel de reconstructie van de oude Pazo als wel in een nieuwe bodega uitgerust met de nieuwste 

technieken voor de vinificatie van witte kwaliteitswijnen. 

De regio Condado de Tea, is de meest zuidelijke en zonnige zone van de Rias Baixas, met een 

uitzonderlijk microklimaat, beïnvloed door de koele Atlantische Oceaan, maar met gematigde 

temperaturen, voldoende zonuren en overvloedige regenval. De wijngaard ligt op en ondergrond van 

graniet, zand en klei, wat de wijnen een mineraalachtig en complex karakter geeft. 

De meer dan 40 jaar oude wijngaarden van Pazo de San Mauro staan aangeplant in de vorm van een 

amfitheater geopend naar het Zuiden en bestrijken een gebied van 30 ha aan de oevers van de Miño 

rivier, de natuurlijke grens met Portugal. De wijnstokken zijn aangeplant in de Guyot Double 

methode, waardoor de druiven in optimale omstandigheden kunnen groeien en rijpen. Alle druiven 

worden handmatig geselecteerd en geoogst. Dit resulteert in een rijk geurende, complexe en 

smaakvolle karakterwijn. 

Rijk geurende neus, erg aromatisch. Vol fruit met herkenbare rijpe appel, Citrus, bloemen en 

notentonen. 

Uitstekende combinatie met gegrilde rivierkreeftjes, krab en andere zeevruchten. Bij witvis en sushi 

gerechten ook een erg goede keuze. 



 

 

PRIORATO DE RAZAMONDE BLANCO 2015 

 

 

 

Spanjewijn.nl 12.5 
Druivensoort Treixadura 
Wijnstreek Ribeiro DO 
Wijnhuis Viña Da Cal 

 
De familie Perez besloot enkele jaren terug om de wijngaarden in hun bezit zelf te gaan exploiteren, 
geheel volgens de eeuwenoude tradities en met de druivensoorten die de streek Ribeiro al in de 15e 
en 16e eeuw grote bekendheid in de wereld hadden gegeven.  De wijngaarden strekken zich uit over 
de hellingen van de Miño, in terrasvorm.  De bodem bestaat voornamelijk uit zand gevormd door 
erosie van granietrotsen met enkele oude lagen leisteen.  Het is een arme en goed doorlatende, licht 
zure bodem.  Het klimaat tussen de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, is regenachtig in de 
winter en het voorjaar en warm in de zomer, met pieken tot 40 ° C, waardoor voldoende rijping van 
de druiven mogelijk is.  De onder deze unieke omstandigheden gegroeide druiven hebben een aantal 
aromatische, fruitige, minerale kenmerken, met een vleugje zuurheid, die zeer mooie wijn voor 
consumptie oplevert.  Bovendien wordt zo milieuvriendelijk mogelijk ,zonder gebruik van kunstmest 
en fungiciden die milieuonvriendelijk zijn gewerkt. 
Priorato de Razamonde blanco is een gestructureerde Treixadura wijn. Wit fruit, Citrus en 
bloemen, evenwichtige zuren en een aangename afdronk. Goed te combineren met gegrilde vis, 
paella, kip, salades, tapas of zomaar om te drinken. Priorato de Razamonde blanco kan het beste 
geserveerd worden bij 8°- 10°C. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bierzo, El Valao – Pago de Valdoneje 
 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving: 

 DO Bierzo is het de poort tot Galicië. De Castiliaanse hoogvlakte wordt hier een bergachtig 

landschap dat overgaat in een groene oase en in een meer gematigd klimaat: minder extreem dan in 

Castilië en met minder regen dan in Galicië. Bierzo is het koninkrijk van de Mencía-druif, voor velen 

een nobele onbekende maar een van Spanjes meest onderschatte druiven met een indrukwekkend 

potentieel. De bodems bestaan uit klei met rivierkeien. De wijngaarden bevinden zich ten zuiden van 

Valdoneje en is westelijk georiënteerd. Er wordt manueel geoogst in manden van 15kg. Daarna volgt 

een strenge selectie van de druiven. Na de malolactische gisting in temperatuur gecontroleerde inox 

vaten volgt een rijping van 6 à 8 maanden op Franse eiken vaten. 

Deze wijn heeft een intens rode kleur met een violet schijn. De neus is zeer fris, met rood fruit en 

wilde bessen en een duidelijk aanwezige toets van mint. Ontdek ook de voor Bierzo typische hints 

van geroosterde noten, rook en zoethout. De wijn is goed gestructureerd in de mond, met grote 

diepte en een fruit gedreven afwerking. Perfect in balans met zeer fijne tannines.  

Food match: BBQ, salami, ossenhaas, biefstuk, eend of een mooi gebraden kipje. 

Serveertemperatuur: 16°C  

 

  

Classificatie: Spanje, DO Bierzo - Valtuille de Abajo 
Aanplant van de druiven: 100% Mencía 
Gemiddelde leeftijd wijnstokken: 90 jaar 
Ondergrond: Klei met rivierkeien 
Houtlagering: 6 – 8 maanden Franse eik 
Alcohol: 14% Vol. 
 



 
 

Dominio De Tares Bembire 2012 
 

 
 

Wijnsoort:  Rood 

Druif:  Mencía 

Land:  Spanje 

Streek:  Bierzo 

Wijnhuis:  Dominio De Tares 

Jaar:  2012 

Drinken:  2017-2027 

Biologisch:  Niet Biologisch 

Alcohol:  15% 

Smaaktype:  Vol en krachtig 

Serveertemperatuur:  16-18 

Afsluiting fles:  Kurk 

 

Dominio De Tares is een collectief avontuur van een aantal jonge wijnmakers en liefhebbers van 
Bierzo. Dit gebied van Spanje, gelegen buiten de grens tussen Leon en Galicië is een van de meest 
fascinerende plekken van vandaag. Met een gezonde obsessie op oude wijnstokken (meer dan 80 
jaar) van Mencía zijn hun wijnen lekker, evenwichtig fruit, mineralen en uiterst elegant. Dominio de 
Tares heeft zich inmiddels een positie veroverd als internationaal referentiepunt van kwaliteitswijnen 
uit Bierzo. Expressieve wijnen van lokale druivensoorten gemaakt door een relatief jong doch ervaren 
en zeer creatief team van wijnspecialisten. Ongetwijfeld een van de meest interessante wijnhuizen 
om op de voet volgen. 
De (zeer) oude wijngaarden, de nieuwste technologie, lange historie en tomeloze passie zijn de 
bouwstenen van Dominio de Tares. De wijngaarden, waarvan een gedeelte ouder is dan 100 jaar, 
liggen in de hoog aangeschreven wijnbouwregio El Bierzo die wordt beschouwd al de Bourgogne van 
Spanje. De meest prominente druivensoort is de Mencía: een ‘bijna vergeten’ inheemse, blauwe 
druif. De wijze waarop het karakter van het terroir en de druivensoorten in deze wijnen naar boven 
worden gehaald en worden verenigd, geeft een distinctie die uniek is in het spectrum van dit D.O.  
De Bembibre wordt vervaardigd uit 85-jaar-oude wijnstokken. Het is een van de topwijnen van 
Dominio de Tares. De druiven worden hand geplukt met malolactische gisting op nieuwe Franse eik, 
gevolgd door 16 maanden rijping. Daarna krijgt de Bembibre nog eens 24 maanden flesrijping. In het 
glas is wijn intens maar fris rood. Zwart fruit, exotische specerijen, bloemige noten en een aardse 
mineraliteit  maken een rijke, weelderige, mooi geportioneerde Mencía. Vergelijkbaar met een fraai 
bourgogne. Fris en elegant maar substantieel voordeliger. 
Dit is wijn welke wordt aanbevolen bij gerechten met intense smaken zoals een Irish stew, 

stoofschotels slow cooked meat zoals lam of bijvoorbeeld bij ouderwets draadjesvlees en hachee. 

Decanteer of open de fles een uurtje van te voren en serveer de wijn niet te warm. Rond de 17 

maximaal 18 graden is perfect. 



 
 

2014 Dominio Do Bibei Lalama 
 

 

Wijnsoort:  Rood 
Druif:  Garnacha, Mencía 
Land:  Spanje 
Streek:  Ribeira Sacra 
Wijnhuis:  Dominio Do Bibei 
Jaar:  2014 
Drinken:  2018-2025 
Biologisch:  Niet Biologisch 
Duurzaam:  Duurzaam 
Smaaktype:  Verfijnd en complex 
Serveertemperatuur:  16-18 
Afsluiting fles:  Kurk 
Drink-moment:  After-diner, Diner, Terras 

 
De Lalama is een zeer elegante frisse wijn met een perfecte zuurgraad. Het is een glas vol met zwart 
fruit en kruiden met een mooie, lange afdronk. Heeft duidelijke elementen van een zeer mooie 
bourgogne maar dan voor een fractie van de prijs. De 2011 heeft maar liefst 93/100 Penin punten 
gekregen 

Dominio do Bibei is een recent project van de lokale Dominguez familie met als consultants het 
'Priorat' koppel Sara Perez (Mas Martinet) en René Barbier Jr (Clos Mogador). Ze kochten oude 
wijngaarden aan en planten ook nieuwe. In totaal maken ze vier wijnen : de gelimiteerde top cuvées 
Lacima (Mencía) en Lapena (Godello) en dan de witte Lapola (60% Godello met Treixadura, Dona 
Blanca en Torrontés) en de rode Lalama (85% Mencía met Garnacha Tintorera, Brancellao en 
Mouraton). Alle druiven worden met de hand geplukt (geen verdienste maar gewoon een noodzaak 
op deze terroirs !), zo zacht mogelijk behandeld en druif per druif geselecteerd. De druiven gaan dan 
in rechtopstaande 500 liter vaten voor de 'macération' met af en toe een zachte manuele 'pigeage'.. 
De extractie gebeurt zo behoedzaam mogelijk om uiterst verfijnde tannines te verkrijgen. De Lalama 
gaat dan op 'foudres' en gebruikte Franse eiken vaten van 300 liter gedurende 21 maand. Bij Domino 
do Bibei neemt men nog de tijd om de wijn zich te laten ontplooien en pas na 18 maand op fles 
wordt de wijn op de markt gebracht. 
Al die informatie kan ons eigenlijk moeilijk voorbereiden op de uiteindelijke schok bij het proeven 
van de wijn. Is dit Spaans ? Vergeet absoluut Rioja, Ribera del Duero of Priorat. Denk zeker aan 
Bourgogne. Misschien wel aan Chinon van de beste soort Niets kan echter heel precies die bijzondere 
mix van krokant fruit, zinderende mineraliteit, opwekkende zuren en speelse lichtvoetigheid (12,5 % 
alcohol) benaderen. Dit is uniek, simpelweg onvergelijkbaar, hoogst origineel : dit is Ribeira Sacra ! 



 

Descendientes de Jose Palacios Petalos del Bierzo 2016 

 

Druif:  Mencía 
Land:  Spanje 
Streek:  Bierzo 
Wijnhuis:  Jose Palacios 
Jaar:  2016 
Drinken:  2018-2025 
Biologisch:  Niet Biologisch 
Alcohol:  14,5% 
Smaaktype:  Verfijnd en complex, Vol en krachtig 
Serveertemperatuur:  16-18 
Afsluiting fles:  Kurk 

 
De DO Bierzo behoort geopolitiek tot Castilla y León, maar fysiek is het de poort tot Galicië. De 
Castiliaanse hoogvlakte wordt hier een bergachtig landschap dat overgaat in een groene oase en een 
meer gematigd klimaat: minder extreem dan in Castilië en minder regen dan in Galicië. Bierzo is het 
koninkrijk van de Mencía-druif, voor velen een nobele onbekende, maar één van Spanjes meest 
onderschatte druiven met een indrukwekkend potentieel. De wijngaarden liggen op een hoogte 
tussen 450 en 1.100 meter, dit in een aanzienlijk hoogteverschil, waardoor er vele microklimaten en 
terroirs zijn. De belangrijkste steden zijn Ponferrada en Villafrance del Bierzo. De bodems zijn 
zanderig of klei)rotsachtig in de vallei langs de rivier Sil, of bestaan uit kalksteen en vooral leisteen in 
de bergen. 
De grote impuls aan dit wijngebied werd vooral gegeven door dit project. Eén van de eerste 

biodynamische domeinen in Spanje. Het was Alvaro Palacios die het potentieel van dit gebied 

onderkende om werkelijk grote terroir-wijnen te maken. Na zijn odyssee in Priorat, is hij samen met 

zijn jonge neefjes Ricardo aan dit schitterende verhaal begonnen. Zij hebben de moeilijkst gelegen 

wijngaarden uitgezocht van het hele gebied: het hoogst, moeilijkst toegankelijk en met de minste 

rendementen (want vieilles vignes): dit waren nu net die wijngaarden waar de dorpelingen het minst 

in geïnteresseerd waren want die brachten het minst op. Ricardo Perez Palacios is een van de grote 

architecten van een stille revolutie die plaatsvindt in de, tot nu toe zeer rustige Bierzo regio. Hij is de 

zoon van Chelo Palacios, van de dynastie bekende Palacios (Remondo) van La Rioja, en in dit 

avontuur geholpen door zijn beroemde oom, Alvaro Palacios, bekend om zijn wijnen van Priorat. 

Ricardo heeft een lange ervaring in Frankrijk, Chili en de Verenigde Staten. Bodega Descendientes de 

Jose Palacios is momenteel de absolute trendsetter van de relatief onbekende maar o zo fraaie 

Bierzo. De Petalos is een wijn die jaar in en jaar uit zeer hoge beoordelingen krijgt. 

De wijn heeft 10 maanden gerijpt op Frans eiken. Het is een volle fruitige krachtige Mencía wijn. Vol, 

rond en fris van smaak met aroma's van rijp zwart en rood  fruit zoals zwarte kersen, bosbes, 

bramen, rijpe frambozen en aardbeien. Maar ook licht kruidig en een tikje aards met verfijnde 

tannines. De afdronk is lang en met mooi fruit en wat tonen van vanille tgv de houtopvoeding. Deze 

100% mencía komt het beste tot zijn recht wanneer deze ietwat koel wordt geserveerd. 


