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Beste wijnliefhebber, 

 

Met dit thema  zijn we gekomen aan de laatste degustatieavond 

van huidig seizoen en blijft enkel nog de zomeractiviteit om het 

jaar definitief af te sluiten. Een jaar vliegt voorbij! 

 

Deze avond, die geleid zal worden door Jean Verlaak, werd inge-

pland aan de vooravond van de wijnreis naar deze toch wel mooie 

streek (heb ik van horen zeggen…) waarvan de wijnen ons nog wat 

vreemd en onwennig overkomen. Kwalitatief is het al een heel an-

der verhaal. Dat zullen jullie wel merken op onze proefavond! 

 

Voor zij die meegaan op onze reis een voorsmaakje van wat jullie 

ter plaatse te wachten staat, voor de anderen een aangename 

kennismaking met de wijnen uit deze streek. 

 

Inschrijven kan enkel via de link die in de mail aangegeven wordt 

en ook als je NIET kan komen, vragen we toch ons dit te melden. 

 

 

Namens het bestuur, 

Relind, Paul, Marc, Jean, Guy en John 

Dagorde 
26 april 2019  - Wijnen uit Galicië 

 

26 april 2019 

 

20.00u : 

 

Kennismaking 

met wijnen uit 

GALICIË 
 

Vriendelijk doch dringend ver-

zoek  je al-of-niet deelname te 

melden via de link op de bij-

gaande mail. 

 

 

Graag je proefglazen 

meebrengen !!! 

Maaslandse 
Wijnvrienden 
Nieuwsflash! 



GALICIË & BIERZO 
De Beurs Maaseik 

Vrijdag 26 april 2019 

 

    

    

 

Een eerste kennismaking met Galicië voor wie meegaat op onze wijnreis. Maar ook voor de 
thuisblijvers wilden we deze unieke Spaanse wijnen, bij velen onbekend, presenteren. 

 



1. RIAS BAIXAS – PAZO DE SAN MAURO 

                                                          

 
Jaargang : 2016 

Type : wit droog 

Druiven : Albariño   

Alcoholpercentage : 12,5 % 

Visueel : helder, lichtgeel, weinig viscositeit 

Geur :  redelijk gesloten 

- Fruit: perzik, citrus, appel 

- Mineraal  

- Etherisch: brioche 

Smaak : Zo-Zu-Bi – brengt niet de volle smaak die verwacht werd 

Besluit : frisse terraswijn, te weinig karakter voor die prijs 

Prijs: 16,46 €  



2. RIBEIRO – PRIORATO DE RAZAMONDE BLANCO 

                             

 
Jaargang: 2015 

Type : wit droog 

Druiven : Treixadura 

Alcoholpercentage : 12,5 % 

Visueel : iets donkerder geel, suikerrrestjes in glas die later verdwijnen 

Geur : aromatisch 

- Mineraal: stinkertje  

- Fruit: citrus, perzik  

- Chemisch 

- Floraal: viooltjes 

Smaak : bitters die voor sommigen iets storen 

Besluit : wisselende meningen over deze wijn. Zeker nog wennen aan deze wijnstijl 

Prijs: 20,21 € 



3. BIERZO – EL VALAO – PAGO DE VALDONEJE 

              

 
Jaargang: 2015  

Type : Rood 

Druiven : Mencia 

Alcoholpercentage : 14 % 

Visueel : lichtrood, middelmatige viscositeit 

Geur :  

- Fruit: rode kers , fruit komt weinig door vanwege hout 

- Hout 

- Branderig: rokerig, geroosterde noten, cacao 

- Kruidig: peper 

Smaak : wijn die fruit zou moeten geven, maar dit wordt helemaal verdrongen door hout 

Besluit : unaniem niet goed 

Prijs: 12,50 € 
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4. BIERZO – DOMINIO DE TARES BEMBIRE 

                      

 
Jaargang: 2012 

Type : rood 

Druiven : Mencia 

Alcoholpercentage : 14,5 % 

Visueel : paarsrood, redelijke viscositeit 

Geur :  

- Fruit: zwart en rood fruit, kersen, bramen  

- Hout: vanille 

- Branderig: brioche 

- Mineraal: aards  

- Kruidig: drop, mint   

Smaak : krachtige wijn met soepele tannines?  

Besluit : Meningen verschillen: de meerderheid vindt deze wijn soepel en rond (en daardoor de 
lekkerste), terwijl nr. 5 dat niet is. Anderen vinden dat dit juist omgekeerd is.  

Vermoeden dat één fles met kurk een rol heeft gespeeld in deze beoordeling 

Prijs: 24,95 € 

  



5. RIBEIRA SACRA – DOMINIO DO BIBEI LALAMA 

                        

 
Jaargang: 2014 

Type : rood 

Druiven :  Garnacha Tintorera - Mencia 

Alcoholpercentage : 13 % 

Visueel : donkerrood 

Geur :  

- Fruit: zwart fruit, kersen, bramen 

- Mineraal: stinkertje 

- Kruidig 

- Hout wat op de achtergrond 

Smaak : krachtige wijn met soepele tannines? Of juist niet? 

Besluit : zie besluit bij nr. 4 

Prijs: 19,65 €   



6. BIERZO – DESCENDIENTES DE JOSE PALACIOS PETALOS DEL BIERZO 

        

 
Jaargang: 2016 
Type : rood 
Druiven : Mencia 
Alcoholpercentage : 13,5 % 
Visueel :  
Geur :  
- Fruit: zwart en rood fruit, noten, bramen, framboos  
- Kruidigheid: drop  
- Mineraal  
- Hout: vanille 
Smaak : niet storende tannines 
Besluit : lekker 
Prijs: 17,80 € 



 

 

Paul kon helaas niet aanwezig zijn, 
omdat de “assemblage” van zijn 
Primavera niet kon wachten. Hij zorgde 
wel voor een verrassende reeks wijnen 

Toch nog even wennen aan die Galicische 
wijnen. 

Bij de witte wijnen waren de 
verwachtingen hoog maar bleven we een 
beetje op onze honger zitten. Des te meer 
zullen deze wijnen ons in Galicië verrassen 
(dat hebben wij ter plaatse reeds kunnen 
ontdekken!) 

De rode wijnen hebben een andere 
wijnstijl als de wijnen die we gewoonlijk 
drinken. Toch ontdekten we een heel 
geurenpalet in enkele van de 
gepresenteerde wijnen, die dan ook 
konden bekoren. 

Heel verschillende wijnen, ook al waren 
ze van dezelfde druiven, en dus ook heel 
verschillende meningen. In elk geval 
brachten ze onze smaakpapillen danig in 
verwarring. 

We hebben nog wat te ontdekken … dat 
belooft voor de wijnreis! 

Fijn dat degenen die er niet bij kunnen 
zijn op deze wijze ook konden 
kennismaken met Galicië en zijn wijnen. 

Wij zien ons weer tijdens de wijnreis en/of 
bij onze zomeractiviteit op Zaterdag 15 
mei. 

Meer hierover volgt nog! 
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Tot ziens in Galicië 
30 mei – 2 juni 2019 


