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NELIN BLANCO CLOS MOGADOR IS EEN WIJN UIT PRIORAT 

 

René Barbier is, samen met Carles Pastrana van Clos de l' Obac, Alvaro Palacios (uit Rioja, 

maar bekend door L'Ermita in Priorat) en José Lluis Perez (Clos Martinet, en vader van Sarah 

Perez), een van de "founding fathers" van deze recent ontdekte of herontdekte wijnregio 

Priorat. Clos Mogador is genoemd naar de single vineyard die René Barbier begon te 

cultiveren in de jaren '70, in het nu wereldberoemde dorpje Gratallops. De wijnen van Clos 

Mogador zijn inmiddels mythische wijnen geworden, net zoals bijvoorbeeld Sassicaia uit 

Italië en Château Margaux uit Frankrijk. Clos Mogador heeft de cultstatus van grote 

wereldwijn. Een bijzonderheid in het wijn maken bij René Barbier : hij perst de druiven 

d.m.v. een olijfoliepers, waardoor maar de helft van het druivensap bekomen wordt (in 

tegenstelling tot een gewone pers). Daardoor is de wijn nog 50% meer geconcentreerd en lijkt 

die bijna likoreus in het glas. Priorat wijnen zijn van nature uit reeds vrij geconcentreerd, en 

opbrengsten zijn doorgaans al microscopisch klein. Robert Parker was een van de eerste 

internationale journalisten die de wijnen van Clos Mogador extra lovende kritiek bezorgde. 

 

Van Rene Barbier komt deze geweldige witte wijn. Het is een blend van Marsanne, 

Roussanne, Viognier, Macabeo,en Pinot Noir. Komende jaren komt deze witte wijn helemaal 

los met tonen van honing, mineralen en voorjaarsbloemen. Kruidig, fluweelzacht, notig en 

complex met een geweldige afdronk. Een van de weinige echte witte bewaar-wijnen welke 



met de jaren alleen maar mooier, kruidiger en mineraliger wordt. Fameus en zeer schaars. De 

Nelin uit de Priorat is gemaakt door de eigenzinnige fransman Rene Barbier welke ook de 

maker is van de inmiddels cultwijnen Clos Mogador, Manyettes en Espectacle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIE TOP 3 DER SPANISCHEN WINZERELITE !!!! 

 

 

EMILIO MORO CRIANZA IS EEN WIJN UIT RIBERA DEL DUERO 

Het familiebedrijf Emilio Moro is sinds 1892 in Pesquera del Duero gevestigd. Deze bodega 

kan bogen op een traditie van drie generaties en omvat onder andere wijngaarden van meer 

dan 90 jaar oud. Door hun lange historie zijn ze in staat geweest om hun wijngaarden heel 

gericht uit te breiden met veelal Tinto Fino. De Finca Resalso en Crianza blinken uit in 

zuiverheid, elegantie en complexiteit. De top cuvées zijn van zeldzame klasse; de zeer oude 

wijnstokken van deze twee 'Pagos' geven een uiterst lage opbrengst wat resulteert in zeer 

complexe wijnen met een geweldige diepgang en temperament. 

In 1987 werden er door Emilio Moro voor het eerst eigen wijnen onder eigen label op de 

markt gebracht. Met zo'n 200 hectare aan wijngaarden en een totale jaarproductie van 1.5 

miljoen flessen is het een modern en groot bedrijf. Dankzij de hoge kwaliteitsstandaarden en 

een innovatieve bedrijfsvoering is het tevens een van de meest toonaangevende wijnbedrijven. 

Dit geldt niet alleen in Spanje maar geld wereldwijd en dit wordt ook mede bevestigd dat het 

door Wine Enthusiast is genomineerd als Best Winery of the World. De focus van Emilio 

Moro op Research, Development en Innovatie is indrukwekkend en de enorme focus op 

kwaliteit zijn zeker een belangrijke factor in de hoge kwaliteit van alle wijnen maar laten we 

zeker niet vergeten dat de oude wijngaarden van Emilio Moro zijn gelegen in het mooiste 

gedeelte van de Ribera del Duero met een volstrekt uniek en uitermate geschikt terroir 

gelegen op grote hoogte. 

In 2008 stierf Emilio Moro op 75-jarige leeftijd. In datzelfde jaar werd de Emilio Moro 

foundation opgericht die zich inzet om arme streken in de wereld te voorzien van schoon 

drinkwater en er de leefomstandigheden te verbeteren. Inmiddels geven Javier & José Moro 

leiding. 



Het portfolio van Emilio Moro bestaat uit 5 rode wijnen welke allemaal zijn gemaakt van de 

regionale variant van de Tempranillo (tinto fino). Het bijzondere is dat er gebruik wordt 

gemaakt van een zeer oude pure kloon. De wijngaarden variëren tussen de 30-90 jaar oud 

maar zelfs de jongere wijngaarden zijn van de loten van deze unieke kloon. Afkomstig van 15 

- en 25-jaar-oude wijnstokken. 

Emilio Moro crianza heeft 12 maanden gerijpt op Frans en Amerikaans eiken. Mooie, volle, 

fruitige wijn: zwarte bessen, mineralen, "roasted tones" , prachtige rijpe tannines met een 

lange, evenwichtige afdronk. Uitstekende combinatie met wild, Tournedos en schapenvlees. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIRINEOS MARBORE IS EEN WIJN UIT SOMONTANO 

 

Het rode vlaggenschip van Bodegas Pirineos. Blend van Tempranillo, Cabernet Sauvignon, 

Merlot, Moristel en Parraleta. Complexe neus van bloemen, verschillende kruiden zoals 

peperkorrels, tijm, rozemarijn, maar ook kaneel. Daarnaast rijp geel fruit en rokerigheid. 

Gulle smaak die elegant en vol tegelijk is. Jammig fruit van pruimenmarmelade wordt 

afgewisseld met vanille en houttonen. Super balans met een mooie, rijpe tanninestructuur, 

afkomstig van 18 maanden houtrijping op deels Amerikaanse, deels Franse eiken barriques. 

Zijdezachte afdronk, die lang nablijft.Goede prijs- kwaliteitverhouding 

Pirineos Marbore heeft 18 maanden houtrijping gehad op Frans en Amerikaans eiken.  

Pirineos Marbore  is een complexe, smakelijke rode wijn. Rijp fruit, een vleugje kruiden, hout 

tonen, balsamico, subtiele tannines en een prachtige afdronk. 

Uitstekende combinatie met rundvlees, lam, stoofschotels, wild, ossehaas, geroosterd/gegrild 

vlees, jamon en harde kazen.  

Goed op dronk, maar kan zich tot 2016 nog verder ontwikkelen. 

De optimale drinktemperatuur voor Pirineos Marbore is 16°C.    

 



EL PUNTIDO 2011 

EL PUNTIDO IS EEN WIJN UIT RIOJA 

 

 

De Puntido wijngaard is in het bezit van de familie Eguren en de puntido komt van slechts 1 

wijngaard waar alleen de Tempranillo druif wordt verbouwd. De wijngaard is al bijna 40 jaar 

oud en bevind zich vrij hoog  Een stevige wel uitgebalanceerde rode wijn. Kan gedronken 

maar zal naarmate de jaren verstrijken beter en beter worden en kan zeker tot 2026 opgelegd 

worden. De wijn wordt 18 maanden opgevoed op Frans Eiken en krijgt dan nog een aantal 

jaren fles-opvoeding voordat de wijn op de markt komt. Deze Rioja heeft een expressieve 

neus van gegrild brood, zwarte kersen en bessen. Robert Parker gaf deze wijn 93 points 

Zeer goede prijs- kwaliteitverhouding.  

El Puntido heeft 16 maanden gerijpt in Frans eiken. 

Romige, aromatische wijn. Rijp fruit, een vleugje kruiden, roasted tonen, volle evenwichtige 

tannines en een krachtige afdronk. 

Uitstekende combinatie met rood vlees, wild, boeuf bourguignon, paté, jamón en harde kazen. 

Is nu al op dronk, maar kan zich tenminste tot 2021 nog verder ontwikkelen. 

De optimale drinktemperatuur voor El Puntido is 16°C.  

The Wine Advocate:  

The 2011 El Puntido is pure Tempranillo from a single vineyard (their highest-altitude 

vineyard) in the village of Páganos in the Rioja Alavesa. The fermentation is traditional with 

destemmed grapes in stainless steel with yeasts from the vineyard. The wine matured in new 

French oak barrels for 16 months. The nose is quite smoky, ripe and showy with some hints of 

iodine (call it mineral if you want). There is a specific strain of non-Saccharomyces yeasts in 

El Puntido vineyard (also present in La Nieta) that lowers the pH and gives the wines an extra 



dimension of freshness that compensates the early, warm growing season. This Puntido needs 

some more time to render its tannins in bottle. 48,000 bottles produced. 

Luis Gutierrez.  

 

Am Fuße der Sierra Cantabria Berge, die die Weinberge vor kalten Winden schützen, liegen 

die drei Weingüter der Familie Eguren. Diese berühmte Familie stellt sowohl in der Rioja, 

wie auch in Toro (Teso la Monja), mit ihren Weingütern die qualitative Spitze der Region dar. 

Die Bodega Sierra Cantabria, unweit des malerischen Ortes San Vicente, liegt vollständig auf 

Kalkstein, die Lagergänge für alle Fässer sind tief unter der Bodega in den Felsen gefräst, ein 

extrem beeindruckendes Sammelsurium von Stollen und Gängen tief unten in Fels, man fühlt 

sich an die Champagne erinnert. Perfekt temperiert. Hier erzeugt das größere Weingut Sierra 

Cantabria  kraftvolle, fruchtbetonte und mineralische Weine. Archetypische Riojaweine von 

der preiswerten, qualitativ extrem überzeugenden Crianza bis zur ungewohnt frischen 

Garnach und zur Collection Privada. Toller Stoff für sehr überzeugende Preise. Abgerundet 

durch die modernen Blockbuster Amancio und Finca el Bosque. Höchstes Niveau der Rioja! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Het meest beroemde wijndomein van Spanje. 

Geschiedenis Vega Sicilia 

Dit domein werd gesticht door Eloy Lecanda in 1864. Doorheen heel zijn geschiedenis heeft 

het domein toebehoord aan diverse families, doch heeft het steeds zijn uniciteit en klasse 

bewaard.  

Alles begon in 1848 toen Don Toribio Lecanda, een Bask, Marqués de Valbuena uit 

financiële moeilijkheden hielp door een domein van 2000 ha te kopen. Toen op 22 juli 1859 

Don Eloy Lecanda dit domein erfde van zijn vader, besloot hij er iets mee te doen. Zo trok hij 

in 1864 naar Bordeaux en kocht hij er 18.000 wijnstokken: Cabernet Sauvignon, Carmenère, 

Malbec, Merlot en Pinot Noir. Toen hij deze op zijn Finca Vega Sicilia plantte, was dit voor 

velen een daad van verdwazing. Het domein leefde immers vooral van de veeteelt, zijn 

boomgaarden en het maken en verkopen van keramiek. 

Toen ook de familie Lecanda in financiële moeilijkheden raakte, deed er een nieuwe 

geldschieter zijn intrede: de familie Herrero. Vijftien jaar later verkreeg Antonio Herrero 

Velázquez het gehele domein. In 1905 kwam het beheer van het domein in handen van 

Txomin Garramiola. Deze Bask werkte eigenlijk voor de bodega Cosme Palacio in Rioja. 

Aangezien deze bodega door de phylloxera moeilijkheden had om zijn klanten in Bilbao van 

wijn te blijven voorzien - Bilbao was op dat moment het zenuwcentrum voor de Spaanse 

wijnen en dan vooral deze van Rioja - stelde Txomin voor aan de zonen van Antonio Herrero, 

die sinds 1901 verantwoordelijk waren voor het domein, om de bodega aan hem te verhuren 

voor een termijn van tien jaar. Palacio nam Txomin als vertrouwenspersoon: hij zou de wijn 

maken. De stijl van deze wijn zou in de lijn liggen van de wijn die de klanten van Cosme 

Palacio gewend waren, in de stijl van Rioja: lange rijpingen op hout en botteling als de 

bestellingen arriveerden, niet eerder. Het domein luisterde toen naar de naam Bodegas de 

Lecanda. 



Toen in 1915 de huur afliep en het domein werd herdoopt in Hijos de Antonio Herrero, 

konden de drie broers Txomin overtuigen om op post te blijven. Het was immers een zaak van 

prestige dat de wijn verder zou gemaakt worden. Vanaf 1915 kon Txomin dan ook zijn eigen 

wijnen maken, wijnen die niet meer dienden om het tekort aan Rioja bij Cosme Palacio op te 

vangen. Dit betekende de geboorte van Vega Sicilia Unico en Valbuena. 

De familie Herrero bewoog zich op dat ogenblik in de hoogste Spaanse kringen van de 

aristocratie en rijke industriëlen. De bodega was een zwaar verlieslatende activiteit en andere 

opbrengsten van de Finca dienden dit gat te dichten. Het was nooit zijn bedoeling om van 

Vega Sicilia een wijn te maken die gecommercialiseerd zou worden. De wijn was immers niet 

te koop ... en diende enkel als prestige voor de familie Herrero. De wijn kon enkel met 

vriendschap gekocht worden en niet met geld. Indien iemand toch een fles wou kopen zonder 

bevriend te zijn met de Herrero’s, vroegen deze een prijs die buiten alle toenmalige 

verhoudingen lag. Zo ontstond langzaamaan de mythe van de duurste wijn van Spanje. 

De wijn kende grote successen doorheen heel Europa in de jaren 20. In 1933 stierf Txomin en 

in 1952 werd het domein verkocht aan Prodes, een zadenfabriek. Er was echter niet meer het 

enthousiasme van de broers Herrero. Tot de intrede van Jesús Anadón, die beheerder bleef 

van het domein, en de verkoop aan de huidige eigenaars. 

Deze verkoop aan de familie Alvarez in 1982 was het beste wat Vega Sicilia kon overkomen. 

De familie kocht Finca Vega Sicilia als investering - de familiebusiness Eulen houdt zich 

voornamelijk bezig met industriële schoonmaak en bewakingsdiensten en is een van de 

grootste bedrijvengroepen van Spanje. Zij gaven er zich rekenschap van dat de draad van de 

evolutie moest opgepakt worden en hebben sindsdien onophoudelijk in dit domein 

geïnvesteerd. Pablo Alvarez staat aan het hoofd van de groep Vega Sicilia. 

Sedert 1998 staat Xavier Ausas als oenoloog aan het hoofd van de technische staf. Vandaag is 

Vega Sicilia levendiger dan ooit ! 

Variëteiten 

Het gehele domein beslaat 1000 ha. 250 ha daarvan zijn wijngaarden, verdeeld onder Tinto 

Fino (200 ha), Cabernet Sauvignon, Merlot en Malbec. Er werd voor de viticultuur een 

meticuleus systeem ingevoerd waarbij de productie nooit boven de 22 hl/ha kan stijgen (max. 

2 kg druiven per stok). De druiven worden nooit geoogst onder de 13% alcoholvolume. Er 

staan 2200 stokken per ha aangeplant. 

De oudste wijnstokken worden gebruikt voor de Unico; de andere voor de Valbuena. Deze 

laatste bevat ook meer Merlot dan Cabernet Sauvignon, terwijl het bij de Unico net andersom 

is. 

Terroir 

Het hele gebied heeft een klei-kalkbodem, met een aantal gemengde zones en een alluviaal 

gedeelte met zandbodems en keien (van het domein naar de Duero toe).Het klimaat is 

continentaal met Atlantische invloeden. Weinig neerslag (nooit meer dan 500 mm). 

Gemiddeld 2200 zonne-uren. De nabijheid van de Duero zorgt ervoor dat de ochtenddauw een 

verfrissend effect heeft op de wijngaarden. 

Vinificatie 



De oogst gebeurt manueel. De gisting verloopt voor de Valbuena op inox cuves en voor de 

Unico op grote eikenhouten cuves. De malolactische gisting van de Valbuena vindt plaats in 

grote betonnen cuves, voor de Unico op grote houten foeders. 

Een groot deel van de houten barriques die gebruikt worden op het domein zijn gefabriceerd 

in de eigen tonnenmakerij, hoofdzakelijk die van Amerikaanse eik. Het hout wordt minstens 3 

jaar gedroogd. Eenmaal de vochtigheid beneden de 12% is gedaald, begint de meester-

tonnenmaker aan zijn werk. 

De élevage van de wijnen vangt aan in januari, eerst in grote foeders en daarna in nieuwe 

eiken vaten. Voor de Valbuena duurt deze ongeveer 3,5 jaar. De Unico krijgt een élevage van 

minimaal 7 jaar. Gedurende de periode van élevage gaan de wijnen steeds op oudere vaten om 

zo een perfect evenwicht te vinden. Eenmaal dat gevonden is, gaan ze terug op grote houten 

foeders. 

Na de botteling blijft de Valbuena minimaal nog 1,5 jaar op het domein in perfecte 

klimatologische omstandigheden. De Unico blijft nog minstens 3 jaar op het domein en de 

grote formaten vaak veel langer.  

Dé leuze van dit domein: om goede wijnen te maken is er geen haast ... 

(tekst over Vega Sicilia heb ik gehaald uit de site van La BuenaVida) 

 

Vega Sicilia Único 1990 

         450,00-550,00 € BTW inc 
 

Overtuigd dat dit een grandioze proeverij was 

Uw wijnmeester die het geweldig vind om dit te delen met wijnvrienden  

(maaslandse hahahah). 

Paul 


