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Spanje : wijnland

• Naar beplante oppervlakte grootste wijnland 
ter wereld, qua volume op derde plaats. 

• Lage opbrengsten door soms barre 
omstandigheden waaronder druivenstokken 
zijn aangeplant. 

• Warmte en droogte spelen grote rol. 

• Irigatie wijngaarden bij wet verboden 
aantal stokken/ha én opbrengst laag, stukken 
lager dan in andere Europese wijnlanden. 



Spanje : wijnindustrie

• Meeste wijngaarden N & O : Rioja, Navarra, Ribera del Duero en 
Valdepeñas

• Rioja bekendste rode wijn
• La Mancha (hartje Spanje) grootste wijngebied ter wereld, 

produceerde tot voor kort vooral witte wijnen van airén-druiven, 
bestemd voor distillatie tot brandy. Daar komen nog tafelwijnen bij, 
wit zowel als rood

• Controlesysteem kwaliteit wijn; Denominación de Origen (DO) geeft 
niet alleen herkomstregio aan, maar ook kwaliteit

• DO-systeem niet alleen voor wijn gebruikt, ook voor andere 
producten, bijv. olijfolie

• Voor wijn : tientallen DO's. De allerbeste DO's krijgen markering 
DOC - Denominación de Origen Calificada (nadruk op kwaliteit en 
goede wijntraditie)

• Verdere kwalificaties : vino de la tierra, vino comarcal en vino de 
mesa (goedkopere minder bijzondere wijnsoorten)



Spanje : druiven

• Bekendste druivenras : tempranillo
• Andere : garnacha (grenache) en murviedro

(mourvèdre)
• Wit : 

– Macabeo levert fruit voor groot aantal wijnen N en NO-
Spanje

– Albariño voor Rías Baixas, 
– Viura en Verdejo voor Rueda
– Palomino voor Jerez. 

• Pas ontwikkelde gebieden : sterke positie voor 
internationale druivenrassen

• Spaanse wetgeving is heel tolerant geweest. 





Portugal : wijnland

• Van oudsher wijnland
• Niet heel bekend o.w.v. politieke en geografische 

isolatie in Europa
• 1986 : toetreding EU  einde isolement én 

investeringen in wijnindustrie
• Nieuwe roestvrijstalen wijnmakerijen schoten uit 

de grond 
• Aantal vooruitstrevende wijnmakers (Australiërs) 

zorgen voor mooie weer
• Zevende wijnproducerend land ter wereld



Portugal : wijnindustrie

• Vier rangen wijnstreken
• 1. Denominacïo de Origem Controlada (DOC) : streken 

in N (Vinho Verde en Bairrada); aantal versterkte 
wijnen (Porto, Madeira en Setubal)

• 2. Kleine nieuwe regio’s Indicacáo de Proveniencia
Regulamentada (IPR)

• 3. Belangrijkste rang, vooral in Z : Vinho Regional
– Grotere gebieden, soepeler voorschriften
– Acht regio’s en subregio’s: Alentejo, Ribatejo, Terras do 

Sado en Estremadura zijn meest bekende Vinhos Regionais

• Wijnen buiten DOC, IRP of Vinho Regional hebben 
‘Vinho de Mesa’ (tafelwijn) op etiket staan



Portugal : druiven

• Bekende druiven zoals Cabernet Sauvignon en 
Chardonnay komen niet of nauwelijks voor in Portugal 

• Zeer rijk aan bijzondere inheemse druivenrassen, zoals 
Touriga Nacional, Tinta Roriz, Tinta Franca, Arinto, 
Baga, Trincadeira en Loureiro

• Met deze rassen met speciale eigenschappen die 
nergens anders ter wereld voorkomen, kan Portugal 
zich gemakkelijk onderscheiden van andere wijnlanden

• Portugal is dus in dat opzicht een spannend wijnland in 
opkomst



Cava : 7 regio’s

http://www.cellartours.com/spain/wine-tours/luxury-penedes.html


Plaatsen cavaproductie

• Cataluña 

• Aragón 

• Navarra 

• La Rioja 

• Baskenland

• Extremadura 

• Valencia 

• Castilla y Léon (nog goed te keuren) 



Cava
• Mengsel 3 inheemse druivenrassen: xarello, macabeo en parellada
• Methode tweede gisting op fles (min.  9 md) (método tradicional)). 
• Te vergelijken met méthode champenoise "Spaanse 
• Zoetheid cfr.  hoeveelheid suiker in likeur tweede gisting
• Van zeer droog naar zoet zijn er zeven categorieën:

– Brut nature: zonder toevoeging van suiker 
– Extra brut: niet meer dan 6 gram per liter 
– Brut: 6 tot 15 gram per liter 
– Extra seco: 12 tot 20 gram per liter 
– Seco: 17 tot 35 gram per liter 
– Semi-seco: 33 tot 50 gram per liter 
– Dulce: meer dan 50 gram per liter 

• Josep Raventós : 1872 – eerste productie cava in Codorníu in Sant 
Sadurní d'Anoia. Vandaag tientallen wijnhuizen

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Xarello&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Macabeo&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parellada
http://nl.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_traditionnelle
http://nl.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_champenoise
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Josep_Ravent%C3%B3s&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Codorn%C3%ADu
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sant_Sadurn%C3%AD_d'Anoia




Cava Mas Geroni Brut

• Methode traditionelle

• Macabeo, Parellada en Xarel-lo

• 18 maanden sur lie

• Aperitief



Sherry

• Spaanse versterkte wijn die d.m.v. solera-
systeem wordt opgevoed. 

• Afkomstig uit Jerez de la Frontera (uiterste Z. 
Andalusië)

• Alleen wijn uit deze streek mag zich sherry 
noemen (Engelse uitspraak van Jerez)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje
http://nl.wikipedia.org/wiki/Versterkte_wijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Solera-systeem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lageren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jerez_de_la_Frontera
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andalusi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Engels


Sherry - beschermd gebied

• Twee appellaties

– Jerez 

– Manzanilla

• Sherry-driehoek :

– Jerez de la Frontera

– Sanlucar de Barrameda

– El Puerto de Santa Maria



Sherry : druivenrassen 

• 1. Palomino Fino

• 2. Pedro Ximenez

• 3. Moscatel 



Sherry - vinificatie





Sherry - types

• Vinos generosos : droge sherry’s

• Vinos generosos de licor : geblende sherry’s

• Vinos dulces naturales : natuurlijke zoete wijnen



Sherry Manzanilla

• Afk. Sanlucar de Barrameda

• Zeewind zorgt voor typische 
zout-toets

• Lichtste en bleekste sherry

• Delicaat en zilt van smaak

• 100% Palomino Fino

• Oesters, schaaldieren, 
aperitief



Vinificatie witte wijn

1. Witte druiven

2. Druivenmolen-

afristmachine

3. Spilpers & druivenkoek

4. Gisttank

5. Opslagtanks

6. Filter

7. Bottelinstallatie



Rioja

http://www.cellartours.com/spain/wine-tours/luxury-la-rioja-weekend.html


http://2.bp.blogspot.com/_xgSeEXv-k30/S8a4quDjaBI/AAAAAAAAB2Y/u71v9oG0tWM/s00/gehry.jpg


Rioja : inleiding

• N-Spanje op beide oevers van de Ebro

• Uitzonderlijke natuurlijke omstandigheden die 
het uitermate geschikt maken voor wijnbouw

• Wijngaarden in dal van ca. 40 km breed, met 
oplopende terrassen (max 700 m)

• Rioja Alta, Rioja Baja en de Rioja Alavesa



Rioja : geschiedenis

• Wijnbouwcultuur al 2000 j. geleden, bewezen door 
archeologische overblijfselen van persen en wijnkelders uit 
Romeinse tijd. 

• Onder bescherming van kloosters kon wijncultuur zich 
tijdens ME voortzetten. 

• Rioja kreeg onderscheidend karakter toen wijnmakers 
nieuwe productie- en rijpingsmethodes introduceerden en 
halverwege 19e eeuw bodega's oprichten. Veel van deze 
bodega's bestaan nog steeds. 

• In 1925 als 1e wijngebied in Spanje D.O. status 
• Gevolg : wijnmakers willen naam ‘Rioja’ ook in buitenland 

op kaart krijgen. Dit omdat groot deel geproduceerde 
wijnen als bulkwijn verkocht werden. 

• 1991 : promotie tot D.O.Ca.



Rioja : bodem en klimaat

• Zand, kalksteen en klei : bodemsoorten zijn licht-
basisch, hebben weinig organisch materiaal en 
houden in zomer voldoende water vast

• Gebied wordt in N beschermd door Siërra de 
Cantabria en in Z door Siërra de la Demanda. 

• Rioja kan profiteren van Atlantische en 
Mediterrane invloeden : milde temperaturen en 
grote hoeveelheid neerslag, ideale 
omstandigheden voor wijnbouw.



Rioja : druiven

• Hoofdrol voor Tempranillo

• Garnacha, Mazuelo en Graciano veel gebruikt 
voor de wijnproductie. 

• Voornamelijk bekend vanwege productie van 
rode wijnen, alhoewel er ook witte en rosé 
wijnen worden gemaakt. 



Cautivo Viura

• 100% Viura

• 100 d. vatlagering Fr. &
USA

• 12% alc.

• Gastro : asperges !

• Vis met botersausje



Ribatejo





Ribatejo : inleiding

• Vruchtbaar gebied ten N van Lissabon. 

• Rijk aan groenten zoals zoete maïs, tomaten, 
bonen en groene paprika's en fruit zoals appels, 
citroenen en uiteraard druiven. 

• 3 natuurlijke zones: Campo, Bairro en Charneca.

• 6 DOC-subregio's: Almeirim, Cartaxo, Chamusca, 
Coruche, Santarém en Tomar. DOC-wijn kan naam 
Ribatejo dragen, maar ook naam subregio.

• Tot. opp. wijngaarden ca. 25.000 ha

• 12% tot. Portugese wijnproductie



Ribatejo : geschiedenis

• DOC-status in 2000

• Kwaliteit heeft in afgelopen jaren radicale 
verandering ondergaan 

• Vroeger werden meeste wijngaarden dichtbij 
rivier geplant

• In recente verleden veel beplantingen en ook 
wijngaarden op steenachtige en zanderige 
hellingen hoog boven rivierbedding aangelegd



Ribatejo : bodem & klimaat

• Zeer vruchtbare bodem 

• Vooral klei en zand met soms graniet in 
ondergrond

• Mild Middellandse Zeeklimaat : milde zomers 
en milde winters. 

• 550 millimeter regen/j.



Ribatejo : wijnen & druiven
• Al meer dan 2000 j. wijnbouw
• Inheemse druivensoorten behouden en in stand gehouden
• Geen main stream, maar eigenzinnige wijnboeren
• Wijngaarden vaak omringd door dennenbossen, op 

beschutte locaties, uitstekende microklimaten
• Minder wijn dan 10 j. geleden, maar kwaliteit is veel hoger
• Rode wijnen overweldigend dominant. Huidige wijnen zijn 

geraffineerder, beter in balans en fruitiger
• Meeste wijnen rijpen in Franse of Amerikaanse 

eikenhouten vaten
• Aanbevolen rode wijndruiven :

Baga, Camarate, Trincadeira en Castelão
• Aanbevolen witte wijndruiven :

Encruzado, Bical, Cerial en Malvasia



Falcoaria Branco

• Almeirim

• Reeds 200 j. zelfde familie

• Ook stoeterij

• 110 ha wijngaarden

• Valkerijen : meest favoriete sport 
van Portugese koningen; vroeger 
jachtgebied, nu wijngaarden

• 100% Fernao Pires

• Geiten- en schapenkaas, 
charcuterie, kruidige visgerechten



Vinificatie rode wijn

1. Blauwe druiven

2. Afristmachine

3. Gisttank met most

4. Pers & druivenkoek

5. Opslagkelder

6. Lekwijn & afvloeiwijn

7. Filteren of klaren

8. Bottelinstallatie



Penedès

http://www.cellartours.com/spain/wine-tours/luxury-penedes.html


Penedès : inleiding

• Direct aan Middellandse Zee

• Afgelopen jaren, bijna ongemerkt, uitgegroeid 
tot één van belangrijkste wijngebieden van 
Spanje. 

• Ongemerkt ? Veel wijn, o.a. Cava, verlaat 
gebied zonder label ‘Penedès’



Penedès : klimaat & druiven

• Mild klimaat, gunstig voor verbouwen druiven

• Warme kust  volle en krachtige rode wijnen 

• Landinwaarts liggen wijngaarden hoger; hier 
geteelde druiven meer geschikt voor productie 
witte wijnen 

• Ong. 90% Cava's in Spanje geproduceerd uit 
Penedès

• Druiven : Garnacha, Tempranillo, Cabernet
Sauvignon, Chardonnay, Riesling en Chenin Blanc



Clos de Torribas

• 90% Tempranillo, 10% Cab Sau

• Trage vinificatie in inox, rijping 
op eiken vaten 6 md.

• Vleesgerechten, pasta, pizza, 
gemengde kaasschotels



Bairrada



Bairrada : inleiding

• Barro – ‘klei’

• Tss. bergen van Dão en Atlantische Oceaan.

• Ca. 18.000 ha groot, belangrijke rode wijnproducent

• DOC-gemeentes : Anadia, Mealhada, Oliveira do 
Bairro, Águeda, Aveiro, Cantanhede, Coimbra en 
Vagos

• Erg meeslepend wijngebied : populaire producenten 
en traditionele wijnbouwers



Bairrada : 
geschiedenis, bodem, klimaat

• Bairrada DOC sinds 1979

• Gematigd klimaat met zee-invloed

• Warme en droge zomers, herfst met regen en 
milde winter.

• Bodem : kalksteen, klei en zand.



Bairrada : wijnen
• Door eeuwen heen hield sterke reputatie stand. Nu één van meest 

interessante DOC-gebieden in Portugal en uniek in alle aspecten.
• Baga-druif geeft rode Bairrada-wijnen diepe kleur en geweldige 

fruitigheid. In aanzet gemaskeerd door stevige tannines die 
zuiverder worden gedurende rijping 

• Kleine boerderijen afgewisseld door eucalyptusbossen die lucht 
vullen met wilde mix van aroma's. Recent wordt Baga productie 
gereduceerd, ten gunste van Trincadeira en Bastardo

• Rood : Baga, Camarate, Castelão, Bastardo, Jaen, Alfrocheiro Preto, 
Touriga Nacional, Trincadeira, Preta en Rufete;

• Wit : Arinto, Bical, Cercial Branco, Rabo de Ovelha, Fernão Pires.
• Witte wijnen zijn vaak rokerig en appelachtig en worden veelal 

gemaakt van de druiven Bical, Maria Gomes en Rabo de Ovelha. 
Meeste witte wijnen worden gebruikt voor mousserende wijnen

• Minimaal 11% alcohol en 18 md op vat worden gelagerd.



Quinta de Encontro Baga/Merlot

• Start wijnproductie 1930

• In 2000 opstart Dao Sul

• Splinternieuwe bodega

• Veel prijzen : Best Winery, 
Winemaker of the Year, …

• Maceratie : 2 weken schilcontact, 
zachte remontages

• 6 md. Franse vaten





Ribera del Duero



Ribera del Duero : inleiding

• NW Spanje

• 1846 – 1e wijnhuis, 1982 DO-status. 

• Enorm ontwikkeld; wordt gezien als meest 
belovend gebied van Spanje. 

• Goede indruk met krachtige en fruitige wijnen 
die ze op markt brachten.



Ribera del Duero : 
bodem, klimaat, wijnen

• Microklimaat en veel nevel. 

• Gemiddelde regenval/j. tss. 400-500 mm/j.

• Winters zeer warm, winter erg koud. 

• Bodem : losse structuur met kalksteen, kiezel en 
ijzer; dichter bij rivier ook veel klei

• Meest voorkomende druif Tinta del Pais, variant 
van Tempranillo (meer kleur, hogere zuurgraad)

• Ook Merlot en Cabernet Sauvignon veel gebruikt.



Sembro Tempranillo

• Tempranillo/Tinto Fino

• Bodegas y Vinedos del Jaro

• Osborne-project

• Rijping in grote Franse vaten

• Inweking 17 dagen; rijping 17 md.

• Geroosterde vleesschotels, harde 
kazen



Porto in de Douro

• Dourovallei aan bovenloop  Douro (NO-Portugal); ingedeeld 
in verschillende wijngaarden, Quinta's

• Elke Quinta heeft eigen naam. Enkele Quinta's zijn Quinta
Senhora da Ribeira, Quinta do Bomfim, en Quinta de 
Vargellas

• Meeste ports (met uitzondering van Single Quinta Vintage 
Port) worden verkregen door vermenging van ports die van 
verschillende Quinta's afkomstig zijn.

• Slechts 26.000 ha wijngaarden in Dourovallei mogen ports
produceren. 

• Terrasvormig aangelegd op flanken vallei. 
• Vaak worden wijngaarden omringd door muurtjes. Deze 

beslaan in totaal lengte van 5000 km, wat voor UNESCO
een reden was om wijnstreek in 2001 tot werelderfgoed te 
bestempelen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Douro
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijngaard
http://nl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://nl.wikipedia.org/wiki/Werelderfgoed


Druiven en vinificatie

• Druiven : Touriga nacional, Touriga francesca, 
Tinta roriz, Tinta barroca, Tinta cão, Tinta
francisca, Tinto Rouro, Bastardo, Donzelinho, 
Mourisco en Malvasia fina (witte port)

• Sinds 19e eeuw wordt gebruikgemaakt van 
mutage-techniek : d.m.v. toevoeging van extra 
alcohol wordt gistingsproces voortijdig gestopt, 
Gevolg : niet alle suikers worden in alcohol 
omgezet worden; zoete smaak van port ontstaat, 
en alcoholgehalte ligt tss. 18 en 20 procent

http://nl.wikipedia.org/wiki/Touriga_nacional
http://nl.wikipedia.org/wiki/Touriga_francesca
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tempranillo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tinta_barroca
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tinta_c%C3%A3o
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tinta_francisca
http://nl.wikipedia.org/wiki/19e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mutage
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ethanol
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gisting


Vintagejaren

• Algemene declared vintage portjaren van 
afgelopen 60 jaar:

• 2009, 2007, 2003, 2000, 1997, 1994, 1992, 
1991, 1985, 1983, 1980, 1977, 1975, 1970, 
1966, 1963, 1960, 1958, 1955, 1950, 1948, 
1947, 1945



------------------------

| | |

Blenden van wijnen van meerdere oogsten Blenden van wijnen van dezelfde oogst Wijn van één Quinta

| | | | | | |

Gerijpt op hout

Ongeveer 3 jaar

Gerijpt op hout

2 tot 3 jaar

Gerijpt op hout

10 tot 40 jaar

Gerijpt op hout

Minstens 7 jaar

Gerijpt op hout

4 tot 6 jaar

Gerijpt op hout

2 jaar

Gerijpt op hout

2 jaar

|

| | | | |
|

|

|

|

Gebotteld 

minimaal 2 jaar 

gerijpt

Gebotteld

op dronk

Gebotteld

op dronk

Gebotteld

op dronk

Gebotteld

op dronk

Gebotteld

5 tot 50 jaar gerijpt 

Gebotteld

5 tot 50 jaar gerijpt 

| | | | | | |

Droesem in fles

|

|

|

|

|

|

|

|

Jaar van botteling 

en oogst op etiket

Jaar van botteling en 

oogst op etiket

Jaar van botteling 

en oogst op etiket

Jaar van botteling en 

oogst op etiket

|

| | | | | | |

Crusted port Tawny, ruby, 

witte port

Tawny met 

leeftijdaanduiding

Tawny, vintage, 

colheita

Late bottled vintage vintage Single Quinta vintage



Soorten porto (1)

• Crusted Port
– Mengeling ports verschillende jaren, 3-4 j. vatrijping

– Ongefilterd gebotteld, waardoor CRUST ontstaat (bezinksel)

– Te decanteren voor consumptie

• Ruby
– Redelijk volle wijn, geblend met jonge wijnen

– Rijke kleur, fruitig en zoet

• Tawny
– Door veroudering op vat lichte oxidatie

– Kleur lichtbruine rand

– Vatrijping 3 tot 5 j.

• Tawny met leeftijdsvermelding
– Assemblage portwijnen verschillende oogstjaren

– 10, 20, 30, 40 j. en meer 



Soorten porto (2)

• Colheita
– Eén enkel “oogstjaar”, jaar van botteling verplicht te vermelden

– Min. 7 j. vatrijping

– Door lange rijping op vat, geen bezinksel

– Altijd klaar voor degustatie; kan tot 3 weken open staan

• Late Bottled Vintage (LBV)
– Één enkel oogstjaar, vatgerijpt 4-6 j.

– Door langere rijping lichter en sneller op dronk dan Vintage.

– Afgekeurde Vintage kan LBV zijn

• Vintage
– Portwijn uitzonderlijk wijnjaar

– Niet langer dan 2 j. op vat

– Aangeboden aan IVP ter keuring

– Ofwel jong geschonken (binnen de 7 j. na oogst, 5 j. na botteling)

– Ofwel later (oogstjaar + 12 j.) : oude V. steeds decanteren



Porto Barros Tawny

• Familiebedrijf

• Mutage-wijn

• Touriga Nacional, Tinta Roriz, 
Tinta Barocca, Touriga
Francesca, Tinto Cao

• Digestief en desserts

• Fondant-chocolade


