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erder dit jaar vierde ons team de 155e 
verjaardag van Okhuysen. We konden ons 
daarvoor geen betere bestemming inden-

ken dan Spaans Baskenland, luilekkerland voor 
liefhebbers van de gastronomie. We hebben ons 
daar drie dagen prima vermaakt in de gezellige 
barretjes van San Sebastián, nippend van onze 
glazen rioja en txakolina. Terwijl we door het 
heuvelachtige Baskenland reden, viel het ons weer 
op hoe groen en koel het hier eigenlijk is. Geen 
wonder dus dat dit gedeelte van Spanje wijnen 
met zoveel fraîcheur voortbrengt, terwijl dat niet 
altijd het beeld is dat mensen bij Spaanse wijn 
hebben. Als er echter één land is waar een waaier 
aan stijlen wordt geproduceerd, dan is het Spanje 
wel. Met name als het gaat om frisse, elegante 
wijnen waarbij terroirexpressie voorop staat, doet 
Spanje tegenwoordig volop mee. Denk maar 
eens aan de minerale albariño’s uit Rías Baixas 
of de aardse mencía’s uit Bierzo: wijnen waarbij 
mensen in eerste instantie verrast kunnen zijn dat 
ze uit een dergelijk warm land kunnen komen. 
En daar zit hem precies de paradox. Het grootste 
gedeelte van Spanje is namelijk ook echt warm. 
Helemaal met de opwarming van het klimaat zijn 
hele gedeeltes van het land inmiddels zeer droog. 
En daarom richten jonge generatie wijnmakers 
zich hier op de koelere gebieden met interes-
sante terroirs. Die vinden ze bijvoorbeeld aan 
de kust, maar ook door de hoogte op te zoeken. 
Daar koelt het ’s nachts flink af en behouden de 
druiven hun frisse zuurgraad. Bovendien zien 
we dat deze nieuwe generatie wijnmakers echt 
out of the box durft te denken. Ze stappen af van 
tradities als langdurige houtrijping en het gebruik 
van termen als crianza of reserva. In plaats daarvan 
speuren ze naar de mooiste wijngaarden met oude 
stokken en streven ze naar de puurste expressie 

In Spanje gebeurt het! 
van die bijzondere terroirs, bijvoorbeeld door elk 
perceel apart te bottelen als microcuvée. Via een 
vriendin uit Bordeaux, die er een sport van heeft 
gemaakt om opkomende wijnmakers te scouten, 
kwamen wij in contact met vertegenwoordigers 
van deze Spaanse wijn-avant-garde. Stuk voor stuk 
ambitieuze mannen en vrouwen, die ondanks hun 
jonge leeftijd veel van de wereld hebben gezien, 
stages hebben gelopen bij collega’s in het buiten-
land en die opgedane kennis weer mee terug naar 
huis hebben genomen. Met enige trots kunnen we 
zeggen dat we inmiddels een aantal van hen ver-
tegenwoordigen. In de volgende pagina’s stellen 
we hen dan ook graag aan u voor. Gelukkig komt 

ALS ER ECHTER ÉÉN LAND IS 
WAAR EEN WAAIER AAN STIJLEN 
WORDT GEPRODUCEERD, DAN 

IS HET SPANJE WEL

u op deze pagina’s ook een aantal bekende ge-
zichten tegen. Wijnmakers met wie we al jaren 
werken, sommige zelfs al decennia, maar die 
niettemin óók elke dag keihard werken om nog 
mooiere, nog betere, nóg lekkerdere wijnen te 
maken. Om deze brochure zo overzichtelijk mo-
gen te maken, hebben we onze Spaanse domeinen 
onderverdeeld in vier thema’s. Allereerst presen-
teren we onze witte topwijnen, wat ons betreft 
dé wijnen van dit moment. Vervolgens lichten we 
een aantal vooroplopende domeinen in Catalonië 
uit en presenteren we onze meest innovatieve 
wijnmakers uit Bierzo en Rioja. We sluiten af met 
een prachtige selectie Spaanse rode cultwijnen 
waar je topsommeliers ’s nachts voor wakker kunt 
maken. Viva el vino, viva España!
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El equipo 
Okhuysen
Niets is mooier dan 
het bezoeken van 
onze wijnmakers!

Helemaal in ons element in de wijngaard van Sandra Bravo
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SPAANS WIT: DE WIJNEN VAN DIT MOMENT Spaans wit: de wijnen van dit moment
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Godeval
We hebben het 

aan dit domein te 
danken dat de 

godellodruif über-
haupt nog bestaat!

El Paraguas
maakt met oude 

stokken en moderne 
apparatuur enkele 
van de beste witte 
wijnen van Spanje.

Gran Vinum
vinden we in een 
van de ‘fjorden’ 
van Rías Baixas, 

pal aan zee.
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2. 2021 Godeval RE·VI·VAL blanco – Valdeorras
WIT / Op dronk: tussen nu en 2030. €28,50 per fles €36,50
Godello van een van de oudste percelen, genaamd ‘Pancho’, met een bodem van leisteen met perfecte expositie en 
het dal van de rivier de Sil. Krachtig met exotische tonen en geel fruit. Mandarijn, ananas en ingemaakte gember. 
Werkelijk schitterend!    

1. 2021 Godeval Cepas Vellas blanco – Valdeorras
WIT / Op dronk: tussen nu en 2028. €17,75 per fles €22,50
De oudste wijngaarden geven rijpe geconcentreerde druifjes met een gouden gloed. Een expressieve geur met citrus-
fruit, honing en munt. Meloen en passiefruit, mooi in balans met de frisse zuren. Op de lange afdronk ook wat 
subtiele marmeladetonen.  

3 2018 Godeval 1986 blanco – Valdeorras
WIT / Op dronk: tussen nu en 2030. €61,50 per fles €77,90
Deze gelimiteerde topcuvée, opgevoed op vaten van Frans eikenhout, laat de grote klasse van godello zien. In de 
geur brioche, appelcompote en groene kruiden. Gelaagd en complex met een rijke textuur en lange frisse finale.  

Waar Rueda en Rías Baixas gebieden zijn die bij
het grote publiek inmiddels bekend (en zeer ge-
liefd!) zijn, blijft Valdeorras nog een beetje achter. 
En daar brengen we graag wat verandering in!

e witte godellodruif die hier de dienst uit-
maakt, komen we wel steeds vaker tegen 
op de betere wijnkaart. En dat is meer 

dan terecht, want godello is door zijn mineralige 
karakter bij uitstek een druif met een grote culi-
naire inzetbaarheid. Het unieke van de godello zit 
hem in het feit dat deze druif in staat is om hele 
grote wijnen voort te brengen met enerzijds dat
typerende, frisse Atlantische karakter, maar ander-
zijds ook grote rijkdom en breedte. Zeker de top-
cuvées krijgen door langzame vergisting, lie-rij-
ping en lange opvoedingen textuur, complexiteit 
en daarmee dus ook een groot bewaarpotentieel. 
Niet voor niets werken wij dan ook al jaren samen 
met een van de oudste huizen van de streek, 
Bodegas Godeval. De familie daar gelooft als geen 
ander in de kracht van hun autochtone druif en 
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Het goud van Valdeorras
om deze te laten schitteren hebben zij de vinifi-
catietechnieken tot in de puntjes verfijnd. Het 
domein wordt dan ook geschaard onder de beste 
domeinen van Valdeorras. We vinden dit wijnhuis 
midden in het ruige, bergachtige landschap van dit 
adembenemend mooie gebied. Aan het roer staat 
al sinds de oprichting van het domein in 1986 
de familie Fernandéz. Het oude middeleeuwse 
klooster, dat gebruikt werd voor de wijnproductie, 
werd al snel te klein voor de ambities van de fami-
lie. Inmiddels worden daarom alle wijnen gemaakt 
in een state of the art winery, gelegen op een van 
de mooiste plekjes van de streek. Leuk feitje is dat 
we het aan Bodegas Godeval te danken hebben 
dat we überhaupt tegenwoordig weer van wijnen 
van de godellodruif kunnen genieten. Bijna was 
de godello namelijk verdwenen uit Valdeorras, 
maar mede door de inspanningen van de familie 
Fernandéz en met hulp van de Spaanse overheid, 
zijn er in de jaren ’80 nieuwe stokken aangeplant. 
En daar plukken we nu letterlijk en figuurlijk de 
vruchten van!
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4. 2021 Gran Vinum Albariño – Rías Baixas
WIT / Op dronk: tussen nu en 2027. €15,25 per fles €19,50
‘Mirando Arosa’ ligt pal aan zee. De druiven worden laat geoogst bij optimale rijpheid 
en krijgen een koude schilweking. Kruidig, fris met grapefruit en sinaasappelschil. 
Heerlijke spanning en mooie zilte tonen.

5. 2020 Atlántico – Ribeiro
WIT / Op dronk: tussen nu en 2028. 
€19,95 per fles €25,50
Assemblage van treixadura, godello en 
albariño van hooggelegen wijngaarden. 
De opvoeding die deels op cuve en deels 
op barriques is gedaan, resulteert in een 
gastronomische wijn met zowel rijkdom 
als een mooie frisheid. 

6. 2019 La Sombrilla – Ribeiro
WIT / Op dronk: tussen nu en 2030. 
€35,00 per fles €45,00
Assemblage van 94% treixadura en 6% 
albariño uit La Castiñeira met een bodem 
van zand en graniet. In de geur toast, 
rijp geel fruit en bloesem. Rijk gestructu-
reerd, mondvullend met frisheid en een 
indrukwekkende lengte. 

Liefhebbers van levendige, frisse witte wijnen weten inmiddels al jaren dat ze in 
Rías Baixas – het land van de albariño – aan het juiste adres zijn. 

e wijngaarden van Adegas Gran Vinum, dat gerund wordt door vader en 
dochter Piñeiro Cores, vinden we pal aan de Atlantische kust in het subge-
bied Valle del Salnes. De albariñodruiven profiteren hier optimaal van 

verkoelende wind uit de Atlantische Oceaan. De beste kwaliteit druiven krijg je 
hier door de wijnstokken hoog boven de grond op te binden in pergola’s, zodat 
de vochtige grond de druiven niet aantast met schimmels. Gran Vinum is ook 
de naam van de topcuvée van Enrique en Andrea. De druiven voor deze single 
vineyard wijn komen uit de Mirando Arosa- wijngaard. Een grootse wijn!

Albariño is tot veel in staat

Prijzenpakkers
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GODELLO IS EEN DRUIF 
MET EEN ENORME DIVERSITEIT

Wijnmaker 
Enrique 

Piñeiro Cores 
in Haarlem

De wijngaarden liggen hier direct aan de kust

Felicísimo Pereira en Marcial Pita

D

W
D

El Paraguas bewijst dat de beste wij-
nen niet altijd uit de meest bekende 
gebieden komen. Hoe kan het anders 
dat deze bodega uit Ribeiro – gerund 
door vrienden Felicísimo Pereira en 
Marcial Pita – maar liefst twee keer de 
prijs voor beste witte wijn van Spanje 
heeft gewonnen voor hun Atlántico. 

92pt
Robert 
Parker

ij zijn groot fan van dit 
domein en wij niet alleen. 
Door de grote culinaire 

inzetbaarheid zijn de wijnen, op basis 
van autochtone rassen, zeer geliefd 
bij sommeliers. Dit jaar kunnen we tot 
onze grote vreugde, naast de Atlánti-
co, ook de andere topcuvée van dit 
domein aanbieden.
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Rodrigo Méndez
is voor ons één 
van de grootste 

ontdekkingen van 
dit jaar!6 
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7. 2021 Cies blanco – Rías Baixas
WIT / Op dronk: tussen nu en 2030. 
€17,25 per fles €21,90    
De albariño werd geoogst in de directe omgeving van 
het dorp Meaño en is deels opgevoed op grote houten 
vaten en deels op cuve. In de geur citroen, groene 
kruiden en kamille. Een rijke textuur met wederom 
het citrusfruit en een indrukwekkende minerale lange 
afdronk. 

9. 2020 Cies tinto – Rías Baixas
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2032. 
€17,25 per fles €21,90
Een assemblage van caiño, loireiro en espadeiro van 
zeer oude stokken uit de directe omgeving van Meaño. 
Aards en elegant met rood fruit als frambozen en aal-
bessen. Heerlijk levendig, sappig en speels met tegelijk 
ook complexiteit en diepgang. 

8. 2020 A Cruceira – Rías Baixas
WIT / Op dronk: tussen 2024 en 2035. 
€38,50 per fles €49,90
Negentig jaar oude stokken albariño van een bodem 
met gneiss. De wijn werd vergist en opgevoed op barri-
que. Levendig en direct gelaagd met gekonfijte citroen 
en rozemarijn. De smaak is slank en strak met een 
enorme concentratie en spanning. De lengte op de zilte 
afdronk is spectaculair.

10. 2017 O Raio da Vella tinto – Rías Baixas
ROOD / Op dronk: tussen 2024 en 2035. 
€24,50 per fles €30,95 
Een combinatie van tachtig jaar oude stokken caiño en 
espadeiro van een bodem van zand en graniet. Na een 
spontane vergisting opgevoed op Franse eikenhouten 
vaten. Kruidig en fris met tonen van dennenbos, bos-
bessen en kruidnagel.  

11. 2020 As Covas – Rías Baixas
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2030. 
€39,90 per fles €51,00 
Van deze 100% pinot noir uit het koele Rías Baixas 
werden slechts 1000 flessen gebotteld van twee 500-li-
ter vaten. Een lichte kleur met levendige schittering. 
Mooi elegant en expressief met klein rood fruit, subtiele 
specerijen en aardse tonen. De afdronk is lang en heeft 
een hint van sinaasappelschil.

Binnen Rías Baixas vinden we een grote verschei-
denheid aan terroirs. Een wijnmaker die als geen 
ander weet hoe hij die kan laten schitteren, is 
Rodrigo Méndez. 

odrigo Méndez is de vijfde generatie van 
een beroemde wijnmakersfamilie uit 
Galicië en groeide dus op tussen de 

druivenranken. Zijn opa was zelfs nog een van de 
drijvende krachten achter de totstandkoming van 
de DO Rías Baixas in 1988. Waar het nog even 
leek of Rodrigo een heel ander carrièrepad in zou 
slaan (hij speelde zaalvoetbal op professioneel 
niveau), kroop het bloed toch waar het niet gaan 
kon. Inmiddels wordt hij gezien als een van de 
meest iconische albariñoproducenten van de 
streek. Rodrigo bezit enkele hectare wijngaard 
met oude stokken rondom zijn geboortedorp 
Meaño die hij biologisch bewerkt. Voor Rodrigo 
is het terroir leidend. De albariñodruif gebruikt 
hij dan ook als doorgeefluik van de bodem. Om 
het pure terroir te vangen, werkt hij daarom zo so-
ber mogelijk, met lage rendementen, op zoek naar 
de concentratie in de druif. Elk perceel wordt dan 
ook apart gevinifieerd en opgevoed op oudere 
houten vaten. Rodrigo’s albariño’s onderscheiden 
zich door een unieke, expressieve stijl; enerzijds 
zijn het ingetogen, minerale wijnen, tegelijkertijd 
bevatten ze een enorme rijkdom, zoals ook een 
topchablis dat kan hebben. Het zijn wijnen met 
een groot rijpingspotentieel, mede door hun hoge 
zuurgraad. De topcuvée ‘A Cruceira’ verdient een 
aparte vermelding. Dit is een zeer complexe witte 
wijn die zijn ware potentieel pas na een aantal 
jaar laat zien. Met een productie van slechts 800 

Nieuwe aanwinst! 
De puurste expressie van 
de groene kust

Rodrigo tilt Rías Baixas naar ongekende hoogte. 

R

Bijzonder rood! 
Naast zijn witte cuvées maakt Rodrigo ook fantas-
tische rode wijnen van autochtone druivenrassen 
als caiño, loireiro en espadeiro. Qua smaakprofiel, 
zuurgraad en sappigheid houden ze het midden 
tussen een rode bourgogne en een cabernet 
franc uit de Loire. Bijzonder is ook zijn wijn van 
een druif die we helemaal niet verwachten in dit 
gedeelte van Spanje, de pinot noir. Een wulpse, 
aardse en toch lichtvoetige wijn, waarin je steeds 
iets nieuws blijft ontdekken. Voor ons was deze 
wijn dé Spaanse ontdekking van het jaar!

flessen is dit een waar collectorsitem, een wijn die 
je absoluut een keer geproefd moet hebben.

13. 2019 Tempus – Terra Alta
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2030. €15,50 per fles €19,95 
Een assemblage van garnatxa negra, syrah en samsò (carinyena). Krachtig en vol donker fruit met specerijen 
als kruidnagel en kaneel in de geur. Gedroogde pruimen, cacao en een mooie structuur. Een lange finale met een 
heerlijke mediterrane kruidigheid.

12. 2018 Selecció white – Terra Alta
WIT / Op dronk: tussen nu en 2028. €34,50 per fles €43,95
Zestig jaar oude stokken garnatxa blanca met zeer lage rendementen. Een opvoeding van acht maanden op Frans 
eikenhout. Rijk met subtiele, notige tonen, kamille en rozemarijn. Citrusfruit, geconcentreerd en mondvullend. 
Prachtige afdronk en vol potentieel!     

14. 2018 Domus Pensi – Terra Alta
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2032. €21,90 per fles €27,95
Een assemblage van garnatxa negra, merlot, syrah en samsò met een opvoeding van achttien maanden op Franse 
eikenhouten vaten. Zwoel en geconcentreerd met confituur van bramen, kruidkoek en eucalyptus. Mooi gebalan-
ceerd en zeer gastronomisch!   

15. 2018 Selecció negre – Terra Alta
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2033+. €34,50 per fles €43,95
Gemaakt van 100% garnatxa peluda van stokken die meer dan 60 jaar oud zijn. Een vergisting en opvoeding 
van zestien maanden in kleine amforen van klei. Direct complex met ingemaakte pruimen, wilde kruiden en een 
prachtige fijne tanninenstructuur. Groot potentieel!  

Tijdens onze lustrumreis naar Spaans Baskenland 
in juni van dit jaar stond daar ineens wijnmaker 
Joan Arrufí Peig voor onze neus. 

oan, zelf een Catalaan, had vernomen dat we 
in het land waren en was speciaal voor ons 
naar de andere kant van Spanje gevlogen. 

Om even bij te praten, maar ook om ons vol trots 
de nieuwe jaargang van zijn wijnen te laten proe-
ven. En zoals eigenlijk ieder jaar waren we ook 
dit keer weer bijzonder onder de indruk van zijn 
aromatische, complexe, maar tegelijkertijd zeer 
elegante wijnen. De DO Terra Alta, waar Joan zijn 
wijngaarden heeft, vind je in het zuidwesten van 

Catalaanse klasse
Catalonië op de grens met Aragón. Deze  liggen 
hier op vierhonderd meter hoogte, waar de drui-
ven optimaal profiteren van de verkoelende wind 
en het grote verschil in dag- en nachttemperatuur. 
De mediterrane rassen grenache noir, carignan en 
syrah gedijen hier uitstekend. De wortels van de 
oude stokken boren zich diep in de kalksteenbo-
dems, op zoek naar het water dat hier in wordt op-
geslagen. Zo krijgen de druiven altijd voldoende 
vocht, ook tijdens de hete Catalaanse zomers. 
Een andere specialiteit van de regio is de witte 
grenache, hier garnatxa blanca genoemd. Van deze 
druif maakt Joan zijn witte topcuvée ‘Selecció 
white’, een wijn met Bourgondische finesse. 

Joan maakt van de garnatxa blanca een wijn met Bourgondische finesse.

J

Altavins
Joan Arrufí Peig 
wordt ook door 

collega’s geprezen 
om zijn vooruitstre-
vende manier van 

wijn maken. 
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maakt wijnen die 
een volmaakte 

weergave zijn van 
hun betoverende 
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 O

kh
uy

se
n 

Vo
o

rv
e

rk
o

o
p

 S
p

a
nj

e

Pr
io

ra
t

9 
 O

kh
uy

se
n 

Vo
o

rv
e

rk
o

o
p

 S
p

a
nj

e

20. 2017 Coma Vella – Priorat Tinto
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2033. 
€25,50 per fles €31,95
Garnatxa peluda, garnatxa del país, carinyena en sy-
rah uit Vall de la Coma, die profiteert van een verkoe-
lende zeewind. Een opvoeding op verschillende maten 
houten vaten. Gul en sappig met zwarte bessen, roze-
marijn en steranijs. Complex en mineraal met grafiet. 

16. 2022 Bellmunt – Priorat Blanco
WIT / Op dronk: tussen nu en 2027. 
€15,40 per fles €19,25  
Garnatxa blanca en een klein beetje viognier van 
llicorella (leistenen) bodems. Lage rendementen geven 
concentratie en tevens frisheid. Expressief met mooie flo-
rale tonen en citrusfruit. Mediterrane kruiden, limoen 
en een mooie rijke textuur op de lange afdronk.   

17. 2019 Coma Alta – Priorat Blanco
WIT / Op dronk: tussen nu en 2030. 
€25,50 per fles €31,95 
Coma Alta ligt op het hoogste punt van de Vall de 
Coma en is beplant met garnatxa blanca. De stokken 
zijn inmiddels iets ouder dan 20 jaar. Deels opgevoed 
op grote houten vaten. Rijp geel fruit, sinaasappelschil, 
wilde venkel en een zilte afdronk vol spanning en 
frisheid. 

18. 2018 Coma Blanca – Priorat Blanco
WIT / Op dronk: tussen nu en 2032. 
€46,50 per fles €58,50 
Garnatxa blanca en viura van 70 jaar oude stokken. 
Een opvoeding van 6 maanden op grote eikenhouten 
vaten. Ingetogen en gelaagd met sinaasappelbloesem, 
perzikschil en salie. De afdronk is eindeloos subtiel, 
zuiver, mineraal en evenwichtig.    

19. 2019 Bellmunt – Priorat Tinto
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2028. 
€16,25 per fles €20,75  
Voor deze ‘Vi de Vila’ komen de druiven van wijn-
gaarden binnen de dorpsgrens van Bellmunt. Een 
assemblage van garnatxa en carinyena. Boordevol 
kruidig rood fruit en iets van cacao en zwarte peper. 
De smaak sappig en gelaagd met stenige tonen.

21. 2017 Clos Fontà – Priorat Tinto
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2035+. 
€53,95 per fles €67,50
Heel oude stokken garnatxa negra en carinyena terug-
gaand tot 1931(!). Na 14 maanden op grote en kleine 
houten vaten volgt een rijping van 36 maanden op fles. 
Schitterend opgebouwd met donker fruit, specerijen,
aardse tonen en vuursteen. Krachtig, volumineus en 
tegelijk fris en elegant! 

De hooggewaardeerde wijnen van Marta Rovira 
behoren tot de absolute top van het Catalaanse 
wijngebied Priorat. Wat het geheim is achter het 
succes van Mas d’en Gil? Dat zit hem in een hele-
boel kleine dingen die samen het verschil maken.
 

llereerst is daar het magnifieke terroir 
waar dit geïsoleerde, bergachtige wijnge-
bied mee gezegend is. Priorat heeft zowel 

een gunstig microklimaat als een unieke bodem-
structuur, die llicorella wordt genoemd. Dit is een 
arme, rotsachtige leisteenbodem die door zijn lage 
PH voor een natuurlijke frisheid en elegantie in 
de wijn zorgt. Waar Priorat lange tijd bekendstond 
om zijn krachtige, alcoholrijke wijnen, worden 
de wijnen van nu, en zeker die van Mas d’en Gil, 
met de jaren juist steeds verfijnder en eleganter. 
Het zijn echte terroirwijnen die – net als in de 
Bourgogne – worden aangeduid met hun dorps- 
of wijngaardbenaming. De wijngaarden van Mas 

Domein van de details
d’en Gil liggen in het oostelijke gedeelte van 
Priorat, nabij het plaatsje Bellmunt, waar zij door 
hun hoge ligging  profiteren van een frisse wind 
die uit zee waait. En die frisheid proef je terug in 
de loepzuivere wijn van Marta’s hand. Naast de 
unieke arme bodem met llicorella en een droog 
mediterraan klimaat beschikt Priorat over nog een 
belangrijke troef voor het maken van grote wijnen. 
In Priorat vind je relatief veel oude stokken gar-
natxa (grenache) en carinyena (carignan). Deze 
vaak decennia oude stokken staan ‘en vaso’ oftewel 
vrijstaand aangeplant en geven kleine trossen met 
geconcentreerde druifjes. In de assemblage vullen 
de garnatxa en carinyena elkaar perfect aan en zor-
gen zo voor een bijzondere balans. Garnatxa geeft 
complexiteit, kracht en een diepe fruitintensiteit. 
De carinyena geeft tanninenstructuur en kleurin-
tensiteit. Daarnaast heeft carinyena van nature een 
lager alcoholpotentieel wat de stevige garnatxa 
mooi compenseert.  

Ontzag voor de 
natuur
Marta Rovira, eige-
naar en wijnmaker 
van Mas d’en Gil, 
werkt met groot 
respect voor de 
natuur en laat deze 
zoveel mogelijk 
haar gang gaan. 
‘Met de natuur kun 
je niet onderhan-
delen,’ vertelde 
ze ons, toen we 
tijdens een bezoek 
aan haar domein 
samen door de 
wijngaarden liep-
en. ‘Je moet je te 
allen tijde beseffen 
dat zij de baas is. 
Als je haar ritmes 
begrijpt en benut, 
kun je prachtige 
wijn maken. Daar-
om werk ik volgens 
biodynamische 
principes.’  

A

Het spectaculaire terroir van Priorat zorgt voor 
wijnen met een natuurlijke frisheid. Ook collega Max is fan van Marta’s wijnen.

Marta’s trouwe muilezel Clara assisteert 
haar met het werk in de wijngaard.

Pr
io
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t

DE OUDE STOKKEN GEVEN 
KLEINE TROSSEN MET 

GECONCENTREERDE DRUIFJES



Het bruist in Catalonië
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Raúl Pérez & 
Alain Graillot

De samenwerking 
tussen deze twee 
topwijnmakers is 
een mooi voor-
beeld van de 

huidige dynamiek in 
Spanje.
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Samenwerkingen tussen wijnmakers, we zien het 
steeds vaker. Waar men voorheen op een eigen 
eilandje zat en de luiken hermetisch gesloten 
hield, staat de huidige generatie wijnmakers veel 
meer open. 

pen voor andere productiemethodes, 
wijngaardbeheer en druivenrassen, open 
om kennis te delen én om samenwerkin-

gen aan te gaan met collega’s uit andere gebieden. 
Door van elkaar te leren, kan je alleen maar beter 
worden, zo is het idee. Deze wijn is het product 
van zo’n succesverhaal. Antoine Graillot, afkomstig 
uit Crozes-Hermitage in de Rhône, en Raúl Pérez 
uit Bierzo raken goed bevriend en besluiten de 

1+1 = 3

De wijnmaker maakt het verschil

O

handen ineen te slaan. Samen leveren zij een wijn 
af waarin je beider achtergronden mooi terug 
proeft. De Encinas bezit de kracht van de Rhône 
en de voor Bierzo zo kenmerkende elegantie. 
Typisch geval 1+1 = 3. De heren hebben wat ons 
betreft wederom een huzarenstukje afgeleverd.

25. 2019 Encinas – Bierzo 
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2030. 
€17,90 per fles €22,50
Deze samenwerking brengt een heerlijke wilde bierzo 
voort met veel expressie! In de geur kreupelhout, 
zwarte bessen en specerijen. Een mooie fijne tanninen-
structuur en frisheid. De afdronk is elegant, lang en 
complex. Mencía van grote klasse!

Raúl Pérez – cultheld
Met zijn ongekamde haardos en warrige 
grote baard springt Raúl Pérez direct in het 
oog. Hij is echter heel bescheiden en komt 
in eerste instantie bijna verlegen over. Wij 
leerden hem kennen door zijn samenwer-
king met Antoine Graillot, Diego Magaña en 
Rodrigo Méndez. In de wijnwereld is Raúl een 
cultheld en is hij een van de iconen van de 
‘Spaanse wijnrevolutie’.
Op heel jonge leeftijd neemt hij het familie-
domein in Bierzo over. Hij wordt dé revelatie 
in dit dan nog onbekende herkomstgebied 

in het noordwesten van Spanje. In 2005 
verlaat hij het familiedomein en start met 
zijn Bodegas y Viñedos Raúl Pérez. Zijn grote 
kracht is het herkennen van bijzondere 
wijngaarden, vaak met zeer oude stokken 
van lokale variëteiten. Het draait voor hem 
allemaal om de kwaliteit van de druiven, 
het unieke terroir moet kunnen spreken door 
een ‘hands-off’ vinificatie en opvoeding. 
Deze vaak ‘single vineyards’ wijnen zijn puur 
en zitten vol levendigheid, spanning en 
complexiteit.

93pt
Robert 
Parker

23. 2016 Negre Tradició – Penedès
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2030. 
€14,95 per fles €18,95
Een assemblage van ull de llebre (tempranillo), merlot, 
cabernet-sauvignon en petit verdot. Een opvoeding 
van 12 maanden op barrique. Een rijping op fles van 
4 jaar in de diepe koele kelders. Expressief met cassis, 
sigarentabak en vanille met een fluwelen tanninenstruc-
tuur en lange complexe afdronk.

22. 2021 Chardonnay – Penedès
WIT / Op dronk: tussen nu en 2029. 
€22,95 per fles €29,50
Deze ‘Crianza’ is een selectie van chardonnay druiven 
van de hoger gelegen wijngaarden waar zij een lang 
groeiseizoen hebben en frisheid behouden. Een vergis-
ting en opvoeding op Franse barriques. Roomboter,
bloesem, toast en citrusfruit.  

24. 2012 Tinto Reserva Especial – Penedès
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2032. 
€30,95 per fles €39,50
Deze ‘Reserva Especial’ wordt alleen in de beste jaren 
gemaakt. Een assemblage van cabernet- sauvignon en 
merlot. Een rijping van 12 maanden op barrique en 8 
jaar in de kelders. Bramen, gerookte paprika, steranijs 
en cederhout. Een grote wijn!

In de Penedès, waar we dit eeuwenoude wijnhuis 
van de familie Huguet vinden, bubbelt en bruist 
het de afgelopen tijd. 

n dat heeft alles te maken met een groep 
van negen vooraanstaande cavaproducenten 
die zich hebben afgesplitst van de DO. 

Zij vonden de regelgeving voor cava bij lange na 
niet streng genoeg, omdat zij zichzelf veel hogere 
eisen stellen dan de DO voorschrijft. Daarnaast 
wisten zij dat zij in het hart van Penedès over 
het beste terroir beschikken om hoogwaardige 
mousserende wijnen te maken. Zij zijn daarom 
een eigen kwaliteitslabel voor mousserende 
wijnen uit de Penedès begonnen onder de naam 
Corpinnat, wat ‘het hart van Penedès’ betekent. 
En dat blijkt een zeer succesvolle stap te zijn 
geweest. Het feit dat Can Feixes één van die 
negen voorlopers is, geeft wel aan dat de Hu-
guets staan voor kwaliteit en innovatie. Waar de 
meeste wijnboeren in Penedès druiven telen om 
te verkopen aan een aantal grote spelers, kiezen 

De grote kracht van een familietraditie

de broers Huguet er bewust voor om alles zelf te 
doen, precies zoals de familie altijd heeft gedaan. 
Ze verbouwen hun eigen druiven, maar ook de 
vinificatie en de opvoeding van de wijnen houden 
ze in eigen hand. Alles om topkwaliteit te kunnen 
garanderen. Ook onder collega’s wordt er met 
respect naar de Huguets gekeken. Zo werd Joan 
Huguet dit jaar – wederom unaniem – herkozen als 
voorzitter van de DO Penedès. 

Naast hun prijswinnende mousserende wijnen, 
staat dit wijnhuis bekend om zijn expressieve en 
karakteristieke stille wijnen. De druiven worden 
biologisch verbouwd op 400 meter boven zee-

De schapen zorgen ervoor dat niet alleen het gras 
tussen de wijnranken kort blijft. Joan, Xavier en Josep Maria Huguet

E

DE BROERS HUGUET DOEN 
ER ALLES AAN OM TOPKWALITEIT 

TE GARANDEREN

niveau, in een aantal van de hoogst gelegen wijn-
gaarden van Catalonië. Tijdens de oogst worden 
de druiven onderworpen aan een strenge selectie: 
alleen de beste, gezondste en rijpste druiven 
worden gebruikt. De broers Huguet gunnen hun 
wijnen alle rust en tijd in de imposante onder-
grondse kelders. Pas als de wijn in hun ogen echt 
helemaal af is, verlaat de wijn het domein. De 
wijnen van Can Feixes zijn dus mooi op dronk 
wanneer ze ons bereiken, maar hebben zeker ook 
nog bewaarpotentieel. Wij zijn er trots op om dit 
familiedomein dat al jaren de toon zet in Catalo-
nië, te mogen vertegenwoordigen!

Finca Can Feixes
kan beschikken over 

topterroirs: wijn-
gaarden in het hart 

van Penedès.

DOOR VAN ELKAAR 
TE LEREN, KAN JE ALLEEN
 MAAR BETER WORDEN
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Dominio de Anza
heeft zich in korte 
tijd bewezen als 
één van dé refe-
renties uit Bierzo.12
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26. 2020 Selección de Parcelas – Bierzo
ROOD / Op dronk tussen nu en 2030. €17,95 per fles €22,95
Mencía van de hand van Diego maakt indruk door de schitterende balans tussen elegantie en fraîcheur en tegelijk 
structuur en complexiteit. Kruidig en aards met tonen van gerookte paprika, zwarte bessen en laurier.

29. 2020 Rioja tinto
ROOD / Op dronk tussen nu en 2030. €17,95 per fles €22,95
Een assemblage van tempranillo, garnacha, graciano, mazuelo, viura en malvasía riojana. Vergist en opgevoed op 
zowel grote aardewerken tinajas als barriques. Elegant en zuiver als een bourgogne met frisheid, rood fruit en iets 
van specerijen. Tegelijk complex en mineraal. 

27. 2020 Finca el Rapolao – Bierzo
ROOD / Op dronk tussen nu en 2032. €38,50 per fles €49,50
Een wijngaard met heel oude stokken mencía. De oogst vond plaats in twee rondes voor optimaal rijpe druiven. 
Ook hier een prachtige balans tussen frisheid en rijpheid. Cassis, zwarte peper en bosbessen. Subtiel floraal, zeer 
fijne tanninen en een adembenemende lengte! 

30. 2019 Esp 1 – Rioja tinto
ROOD / Op dronk tussen 2024 en 2032. €53,00 per fles €67,50 
Vooral tempranillo met garnacha, graciano, mazuelo met nu nog wat meer van de witte viura en malvasía riojana. 
De stokken zijn tussen de 75 en 90 jaar oud. Opvoeding op grote houten vaten. Expressief met zwart fruit als 
bramen en tonen van steranijs. Stevige, rijpe tanninenstructuur. Evenwichtig met uitstekend bewaarpotentieel. 

28. 2020 Parcelario I – Bierzo
ROOD / Op dronk tussen nu en 2032. €41,00 per fles €52,50
Er werden slechts 300 flessen gemaakt van deze schitterende Bierzo. Een vergisting met alleen hele trossen en 
daarna een opvoeding op barrique. Ingetogen en geconcentreerd. Rood en zwart fruit, laurier en kruidnagel. 
Prachtig geschakeerd in de lange finale. 

31. 2020 Garnacha CDVIN – Rioja
ROOD / Op dronk tussen 2024 en 2032+. €41,00 per fles €52,50 
Deze kleine wijngaard ligt bij het dorpje Codovin en de stokken van deze garnacha zijn bijna 100 jaar oud. Een 
zeer elegante en florale wijn met mediterrane kruiden, cacao en kruidnagel. In de smaak pruimen met een prachtige 
textuur en veel lengte.  

Ook Diego Magaña is weer zo’n wijnmaker om 
goed in de gaten te houden. Alles wat deze jonge, 
getalenteerde maker aanraakt, lijkt haast wel in 
goud te veranderen. 

f het nou gaat om zijn wijnen uit Rioja 
of uit het steeds bekender wordende 
Bierzo, Magaña’s wijnen scoren steevast 

hoge punten bij de critici. Hij is jong, wars van 
conventies en beschikt over de juiste contacten. 
En wellicht nog belangrijker, hij kiest niet voor 
de makkelijkste weg. Zo had hij als zoon van een 
succesvolle wijnproducent in Navarra moeite-
loos door kunnen stromen en het bedrijf over 
kunnen nemen van zijn vader. In plaats daarvan 
kiest hij ervoor oenologie te gaan studeren en 
werkervaring op te doen in wijngebieden over 

Diego is pas net begonnen!
de hele wereld. Eenmaal terug in Spanje, komt 
hij in aanraking met Raúl Pérez, een van Spanjes 
beste wijnmakers. Die laat hem kennismaken met 
Bierzo’s trots, de mencíadruif. Deze druif brengt 
krachtige, maar tegelijkertijd elegante, florale 
wijnen voort. Dat wil zeggen, als je weet hoe je de 
vaak decennia oude stokken moet behandelen.
De twee wijnmakers raken bevriend en Raúl 
schenkt Diego een hoekje van zijn kelder om te 
experimenteren. Daaruit ontstaat Dominio de 
Anza, Diego’s eigen wijnproject. Vanuit Bierzo 
breidt Diego uit naar Rioja Alavesa en ook hier 
laat hij zien waarom hij een van de meest talent-
volle wijnmakers van dit moment is. Beetje voor 
beetje breidt hij zijn wijngaardareaal uit, alleen de 
mooiste en oudste plots komen in aanmerking om 
te worden geselecteerd. Magaña bezit nu zo’n 4.5 

De wijnmaker maakt het verschil

Dominio de Anza
Diego’s doel is om 
niet alleen de al-

lerbeste, maar ook 
de meeste pure en 
doordrinkbare rioja 

te maken.
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hectare met met bushvines van 30 tot wel 90 jaar 
oud rondom de dorpjes Kripan, Elvillar, Codovin 
en Laguardia. Het werk in de wijngaard gebeurt 
op biologische wijze, met de hand en – in het 
geval van de alleroudste percelen – met inzet van 
ouderwetse paardenkracht. Ieder perceel wordt 
apart behandeld, geoogst en later in de kelder ook 
apart vergist. Tijdens het vinificatieproces wordt 
er zo weinig mogelijk technologisch ingegrepen. 

De druiven vergisten in grote open vaten met 
gebruik van gistculturen die van nature in de 
wijnmakerij voorkomen. Diego’s doel is om niet 
alleen de allerbeste, maar ook de meeste pure en 
doordrinkbare rioja te maken. En dat lukt hem tot 
nu toe meer dan aardig. Zijn rioja’s zijn echt het 
toonbeeld van elegantie en frisheid en scoren dan 
ook hoog bij de wijnpers. En dan te bedenken dat 
Diego eigenlijk pas net is begonnen!

DIEGO IS JONG, WARS VAN 
CONVENTIES EN KIEST NOOIT 
VOOR DE MAKKELIJKSTE WEG

Diego heeft een neusje voor de 
beste terroirs van Spanje.

Bierzo staat bekend om zijn decennia oude stokken.O

96+pt
Robert 
Parker

93pt
Robert 
Parker

96pt
Robert 
Parker

94pt
Robert 
Parker
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Sierra de Toloño
Wie de wijnen van 
Sandra Bravo heeft 
geproefd, zal voor 
altijd verkocht zijn.14
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32. 2021 Nahikun – Rioja blanco
WIT / Op dronk: tussen nu en 2028. €21,90 per fles €27,90
Een assemblage van heel oude stokken viura, malvasìa en calagraño. Prachtig floraal en zuiver met citrusfruit. 
De smaak is geconcentreerd en tegelijk mooi slank. Heel complex met kamille, rozemarijn en citroengras in de lange 
finale. 

35. 2020 Camino de Santa Cruz – Rioja
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2032. €28,90 per fles €36,95
Dit aparte perceel met zeer oude stokken tempranillo krijgt een lange en zeer langzame vergisting en opvoeding. 
Donker fruit met cacao, lavendel en tijm. Een prachtige structuur met zeer fijne, rijpe tanninen en een intrigerende 
lange afdronk.

33. 2020 Raposo – Rioja
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2028. €15,90 per fles €19,95   
Oude stokken tempranillo uit de directe omgeving van het hooggelegen dorp Villabuena de Álava. Prachtige 
donkere kleurintensiteit met in de geur bramen, bosbessen en wilde kruiden. Fris met een rijpe tanninenstructuur en 
veel lengte.

36. 2020 Tereseño – Rioja
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2032. €30,90 per fles €39,25   
Een apart perceel bij Rivas de Tereso met stokken garnacha aangeplant in 1944. Wat een kracht, structuur en 
potentieel. Indrukwekkend zuiver, elegant en expressief. Florale tonen, specerijen en cacao. Zo groots kan garnacha 
uit Rioja zijn!

34. 2020 La Dula Garnachas de Altura – Rioja
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2028. €16,90 per fles €21,50
Hooggelegen kleine, oude wijngaarden met garnacha geven rijpe druiven met voldoende frisheid. De subtiele 
begeleidende hand van Sandra zorgt voor een elegante en expressieve stijl garnacha, boordevol rood fruit, kruiden 
en kreupelhout en tegelijk zeer gelaagd en spannend!

37. 2020 Nahikun – Rioja tinto
ROOD / Op dronk: tussen 2025 tot 2035. €32,50 €41,95
Een perceel bij Villabuena de Álava met stokken van meer dan 80 jaar oud. Pure concentratie met donkere choco-
lade, kardemom en lange peper. Een zwoele taninnenstructuur en frisse zuren voor balans en lengte. Een geweldig 
potentieel!

Als we het over het nieuwe Spanje hebben, 
moeten we het over de wijnen van Sandra Bravo 
hebben. Deze getalenteerde en trotse ‘Riojana’ uit 
Logroño maakt naar eigen zeggen terroir-gedreven 
rioja. En dat smaakt naar meer!

en wezenlijk verschil met veel andere 
producenten uit de streek, zo legde ze ons 
uit toen we haar eerder dit jaar bezochten. 

Haar intense, maar superelegante en verfijnde 
wijnen zijn namelijk in niets te vergelijken met de 
houtgerijpte krachtpatsers waar Rioja een lange 
tijd mee geïdentificeerd werd. Bij Sandra draait 
alles om expressie van het terroir. Ze bezit een 
aantal kleine, maar wonderschone percelen ron-
dom de dorpen Rivas de Tereso en Villabuena de 
Álava in Rioja Alavesa. De stokken van soms wel 
90 jaar oud bewerkt Sandra op biodynamische
wijze. Elk perceel is uniek en wordt dus ook 
apart gevinifieerd, opgevoed en gebotteld. Soms 
gaat het om een monocépage van garnacha of 
tempranillo, in andere gevallen gaat het om een 
field blend, waarbij verschillende rassen uit één 

Sandra doet haar eigen ding en dat doet ze heel goed
wijngaard samen worden gevinifieerd. Tijdens 
onze lustrumreis was Sierra de Toloño een van 
de domeinen die we met ons team bezochten. 
Het is altijd weer een genot om met een bevlogen 
wijnmaakster als Sandra de wijngaard in te gaan en 
met eigen ogen te zien waar de druiven groeien. 
Ook later tijdens het proeven in de kelder waren 
we wederom diep onder de indruk van de nieuwe 
jaargang van haar wijnen, die wat ons betreft nog 
elk jaar beter worden. In de tien jaar dat Sandra 
nu met Sierra de Toloño bezig is, heeft ze zich 

De wijnmaker maakt het verschil
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ontwikkeld tot een van de meest interessante wijn-
makers in Spanje. En dat vinden wij niet alleen. 
Ook de internationale wijnpers is lovend. Zo 
rekent wijnjournalist Master of Wine Tim Atkins 
Sierra de Toloño tot de top van Rioja en werd 
Sandra door Decanter uitgeroepen tot Best Young 
Winemaker van Spanje.

BIJ SANDRA DRAAIT ALLES OM 
EXPRESSIE VAN HET TERROIR

Rioja Alavesa
Rioja ligt in het 
noorden van Span-
je en is een van 
de twee streken 
(samen met Priorat) 
met de hoogste 
herkomstkwalifica-
tie: Denominación 
de Origen Califica-
da. Rioja wordt af-
geschermd voor 
de koude invloe-
den van de Atlan-
tische oceaan 
door de Sierra de 
Cantabria. Het 
bestaat uit drie 
subregio’s: Rioja 
Alavesa, Rioja Alta 
en Rioja Oriental. 
Deze beschikken 
over heel verschil-
lende terroirs met 
grote verschillen in 
hoogte, tempera-
tuur, neerslag en 
bodems. Het auto-
nome Baskische 
‘Rioja Alavesa’ ligt 
op de linkeroever 
van de Ebro.

Op bezoek bij 
Sandra
Sandra ontving ons 
team in juni met 
open armen en 
met volle glazen 
op haar domein. 
Tijdens een tour 
door de wijn-
gaarden vertelde 
ze ons uitgebreid 
over haar biodyna-
mische manier van 
werken. Zo maakt 
ze gebruik van koe-
hoorns gevuld met 
dierlijke mest om 
de wijngaarden 
te bemesten en 
verstuift ze ge-
malen kristallen in 
de wijngaarden. 
De kristallen 
nemen vocht op 
en voorkomen zo 
op een natuurlijke 
manier schimmels.

Je wordt niet zomaar uitgeroepen tot Best 
Young Winemaker. Met Sandra Bravo 
hebben we iets heel speciaals in huis. 

E

93+pt
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solute top van wat 
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38. 2019 Reserva – Ribera del Duero
ROOD / Op dronk: tussen nu en tussen 2025 en 2038. Prijs op aanvraag
Deze Reserva biedt een diepe kleurintensiteit en expressieve tonen van donker fruit. Complex geschakeerd met 
specerijen, sigarentabak, cacao en bosgrond. De lengte op de afdronk is schitterend en vol frisse spanning. Met 
recht een van de absolute topwijnen van Ribera del Duero. 

Onder kenners is Dominio del Águila uit Ribera 
del Duero een begrip, een ware hype zelfs. De 
flessen zijn bijna niet aan te slepen. Onder top-
sommeliers wordt er – spreekwoordelijk gelukkig 
– gevochten om allocaties. 

at heb je soms, dat een wijn jarenlang al 
verschrikkelijk goed is, maar dat er ineens 
– door verschillende factoren – een 

speciaal momentum is. Zo’n wijn is dan ineens 
‘ontdekt’. Gelukkig voor u ontdekten wij Dominio 
del Águila al voor de hype en kunnen wij u deze 
schitterende cultwijn gewoon weer aanbieden. 

Wijnmaker Jorge Monzón komt uit een echte 
wijnmakersfamilie. Tijdens zijn studies aan de 
wijnuniversiteiten van Bordeaux en Dijon maakte 
hij dusdanig indruk dat hij, eenmaal afgestudeerd, 
aan de slag kon bij het meest prestigieuze domein 
ter wereld: Domaine de la Romanée-Conti. Hij 
bleef er uiteindelijk twee jaar werken, waarna 
hij de overstap maakte naar het topwijnhuis Vega 
Sicilia in Ribera del Duero. Na vervolgens negen 
jaar technisch directeur bij Bodegas Arzua-
ga-Navarro, eveneens in Ribera del Duero, te zijn 
geweest, was het in 2013 tijd voor zijn eigen pro-
ject: Dominio del Águila. We vinden dit domein 
net buiten het dorpje La Aguilera in het hart van 
Ribera del Duero. Wat enorm in Jorges voordeel 
werkt, is dat hij kan beschikken over een indruk-

Soms krijgen we de kans u iets heel bijzonders 
aan te bieden. Dit is zeker zo’n moment. Met trots 
presenteren we een nieuw domein in Ribera del 
Duero waar zowel wij als de internationale wijn-
pers torenhoge verwachtingen van hebben. 

an de basis van Dominio de Calogía staat 
topwijnmaker José Manuel Pérez Ovejas. 
José Manuel is zeker geen onbekende in 

de wijnwereld. Nadat hij zijn sporen had ver-
diend als hoofd-wijnmaker bij het toonaangevende 
Viña Pedrosa in Ribera del Duero, besloot hij dat 
het na 25 jaar tijd was om samen met zijn vrouw 
Silvia Ortega een eigen project te starten. Dat 

Schoonheid om stil van te worden Spectaculaire 
nieuwe aanwinst

DIT ZOU ZO MAAR EENS 
DÉ NIEUWE CULTWIJN 

KUNNEN WORDEN

GELUKKIG ONTDEKTEN WIJ DIT 
DOMEIN VÓÓR HET EEN HYPE WERD

wekkende collectie oude familiewijngaarden 
met stokken van wel 150 jaar oud. Voor een net 
startende wijnboer is dat natuurlijk een geweldig 
startkapitaal. Naast de voor deze streek gangbare 
tempranillo, stonden in de wijngaarden van 
oudsher al tal van andere rassen aangeplant, zoals 
garnacha, maar ook de minder bekende blanca del 
país en tempranillo gris. In zijn vlaggenschip-cu-

nieuwe project werd Dominio de Calogía. We 
vinden dit domein op een unieke locatie tussen 
de dorpjes Roa de Duero en Pedrosa de Duero, 
aan de voet van de majestueuze Cuesta-Manvir-
goheuvel, een van de allermooiste terroirs van 
de streek. We kunnen hier echt spreken van 
een boetiekwijnhuis. In de wijngaard worden 

Dominio de 
Calogía

Achter dit nieuwe 
wijnhuis zit een 

oude bekende die 
zijn sporen meer 

dan verdiend heeft.
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de tinto-finodruiven (de lokale benaming voor 
tempranillo) onderworpen aan een zeer strenge 
selectie. De rendementen worden bewust laag 
gehouden voor een optimale concentratie van het 
fruit. Daarnaast zijn kosten noch moeite gespaard 
om een hypermoderne, van alle technische snufjes 
voorziene, wijnmakerij neer te zetten waar de wijn 
14 maanden mag rijpen op Frans eiken. Het moge 
duidelijk zijn dat deze voormalig ‘wijnmaker van 
het jaar’ over een gezonde portie ambitie beschikt. 
José Manuel en zijn vrouw willen de beste wijn 
van Ribera del Duero maken. Of dat hen gelukt 
is, laten we aan u. Wel wordt er al gefluisterd dat 
dit zo maar eens de nieuwe Pingus, dé cultwijn uit 
Ribera del Duero, zou kunnen zijn. Daarbij heeft 
Dominio de Calogía het getroffen met zijn eerste 
oogstjaar. 2019 wordt gezien als een van de beste 
vintages in de geschiedenis van de DO Ribera del 
Duero. Een jaar met een groot bewaarpotentieel 
bovendien. Kortom, als u een liefhebber bent van 
Spaanse kwaliteitswijnen, is dit echt zo’n wijn die 
u eigenlijk niet mag missen.

39. 2019 Dominio de Calogía
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2035. 
€77,50 per fles €97,50   
De grote kracht van ribera del duero komt in deze wijn 
prachtig op de voorgrond. Sexy rijp donker fruit, mooi 
geïntegreerd houtgebruik in combinatie met frisse zuren 
voor lengte, spanning, diepgang en een groot bewaar-
potentieel!

vée, de Reserva, laat Jorge al deze rassen terug-
komen, waarbij elke druif op zijn eigen manier 
bijdraagt aan een harmonieus geheel. Hoewel het 
domein nog geen tien jaar bestaat, is Jorges wijn-
maakfilosofie super traditioneel. De wijngaarden 
worden biodynamisch bewerkt, waarbij men de 
natuur zoveel mogelijk haar gang laat gaan. Ook 
in de kelder wordt zo min mogelijk ingegrepen. 
De druiven worden met de voeten gekneusd zoals 
we dat kennen van de portproductie. Vervolgens 
wordt het sap langzaam, spontaan vergist door 
middel van gisten die in de kelder leven. De wijn 
rijpt maar liefst 34 maanden in alle rust op Frans 
eiken, wat voor een prachtige harmonie van kleur, 
tanninen en smaakstoffen zorgt. Het resultaat is 
een dijk van een wijn waar de klasse ieder jaar 
weer vanaf spat.

Rode cultwijnen uit centraal Spanje Rode cultwijnen uit centraal Spanje

José Manuel Pérez Ovejas 
leerden wij kennen tijdens 
een wijnmakerslunch 
in Rioja, tijdens onze 
lustrumreis in juni. 

Kosten noch moeite zijn gespaard om een hypermoderne, van 
alle technische snufjes voorziene, wijnmakerij neer te zetten. 

Wijnmaker Jorge Monzón deed 
ervaring op bij onder andere 
Domaine de la Romanée-Conti.   

AD



Rode cultwijnen uit centraal Spanje
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Viñas de El Regajal
gelooft heilig in de 
kracht van de tem-
pranillodruif, aange-
vuld met bordelaise 
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41. 2021 La Zarcita – Ribera del Guadiana
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2028. €11,50 per fles €14,75   
Een assemblage van touriga nacional, garnacha tintorera en syrah. Een heerlijke fruitintensiteit met specerijen, 
vanille en ingemaakt rood en zwart fruit.

40. 2020 El Regajal Selección Especial – Vinos de Madrid
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2032. €13,95 €17,95
Een assemblage van tempranillo, cabernet-sauvignon, syrah, merlot en petit verdot met een opvoeding van dertien 
maanden op barriques. Intens en krachtig, een wijn met body en structuur. Diep donker fruit, toast, vanille en een 
prachtige lengte. 

42. 2019 La Raya – Vino de la Tierra de Extremadura
ROOD / Op dronk: tussen nu en 2030. €17,50 per fles €21,95 
Deze topcuvée komt van een oude wijngaard waar de lokale variëteiten nog door elkaar staan aangeplant. Na 
de vergisting krijgt deze ‘fieldblend’ een lange opvoeding op houten vaten. Direct krachtig met donker fruit als 
bramen en zwarte bessen. In de geur kruidnagel, steranijs en ceder.

Een van de best bewaarde geheimen van Spanje, 
dat is dit kleine domein in het hart van Spanje. Op 
slechts een half uurtje ten zuidwesten van Madrid, 
vinden we Viñas de El Regajal. 

at veel mensen niet weten, is dat 
Madrid de hoogst gelegen hoofdstad 
van de Europese Unie is. De stad ligt 

op 646 meter hoogte op de Meseta, de Castil-
iaanse Hoogvlakte. De lokale bevolking omschrijft 
het klimaat hier als ‘negen maanden vrieskou, 
drie maanden hel’. En dat is niet eens zo heel 
erg overdreven. In de wintermaanden kan het 
kwik gemakkelijk tot -15 zakken en ’s zomers is 
het inderdaad bloedheet. Door de hoogte koelt 
het ’s avonds echter flink af en precies dat is de 
reden dat er hier kwaliteitswijnen kunnen worden 
gemaakt. De druiven, die overdag volop hebben 
kunnen profiteren van de uitbundige zonuren, 
krijgen ’s nachts bij wijze van spreken een soort 
koude-shock, waarbij de suikerproductie wordt 
gestaakt en de frisse zuren in de druif behouden 
blijven. En het zijn precies die zuren die de wij-
nen van de Spaanse Meseta, waar ook het kwali-
teitsgebied Ribera del Duero onder valt, ondanks 
de rijpheid en hun vaak iets hogere alcoholper-
centage, zo spannend en verfrissend maken. 

El Regajal ligt midden in een beschermd 
natuurgebied, wat er automatisch voor zorgt dat er 
op dit domein een enorme diversiteit aan plant- en 

Weer zo’n pareltje uit een relatief onbekend 
gebied, Ribera del Guadiana. De mensen achter 
Palacio Quemado hebben echter een geweldige 
staat van dienst. 

e wijnfamilie Alvear is groot geworden in 
Andalusië, waar ze al sinds 1729 bekend
staan om hun versterkte wijnen in sherry-

stijl. Hier in Ribera del Guadiana, in de provincie 
Extremadura, draait het echter om een heel andere 
stijl. Zowel La Zarcita als La Raya, de vlaggens-
chipwijnen van het prestigieuze Palacio Quemado, 
zijn volle en geconcentreerde rode wijnen met 
tegelijkertijd een fantastische, florale elegantie. 
Daarmee zet de familie Alvear zich hier duidelijk 
af tegen de hout gedomineerde basiswijnen uit
Extremadura die de afgelopen jaren veel op de 
markt zijn verschenen. Op Palacio Quemado 
worden bewust andere keuzes gemaakt, allemaal 
vanuit het oogpunt van kwaliteit. Zo verkiezen 
ze hier terroirexpressie boven de invloed van het 
hout. Wat deze streek en het terroir karakteriseert, 
is de bruinrode aarde die we hier in de bodem 
vinden. Na zorgvuldige inspectie hiervan, kwamen 
de Alvears er achter dat een aantal autochtone 

Van nature speciaal Topkwaliteit uit onverwachte hoek
diersoorten te vinden is. Biodiversiteit is in deze 
tijden natuurlijk een hot item. We zien dat veel 
wijnhuizen er tijd en moeite in stoppen om in hun 
wijngaarden een zo groot mogelijke biodiversiteit 
te creëren, omdat men weet dat dit voor gezonde 
planten zorgt en de wijnstokken weerbaarder 
maakt. Bij El Regajal is het andersom. Juist omdat 
ze zoveel respect hebben voor de bijzondere 
natuurlijke omgeving, is het voor hen heel logisch 
om biologisch te werken en het natuurlijk even-
wicht in stand te houden. In die zin waren ze hun 
tijd dus eigenlijk ver vooruit.

De Selección Especial is zo’n wijn die je één 
keer geproefd moet hebben om voor altijd ver-
kocht te zijn. Bij Okhuysen zijn we dat al jaren. 
Door de onbekendheid van dit gebied, heeft de 
wijn een geweldige prijs-kwaliteitverhouding.

Spaanse en Portugese druiven het erg goed doet 
op deze stenige en kalkrijke ondergrond. Zij 
plantten daarom, in plaats van de voor deze streek 
gangbare tempranillo, ook Portugese rassen als 
touriga nacional, trincadeira, alicante bouschet, 
maar ook garnacha en syrah in hun wijngaarden 
aan. Een behoorlijk slimme zet kunnen we met de 
kennis van nu stellen. Palacio Quemado onder-
scheidt zich met zijn wijnen echt van zijn streek-
genoten en kan dan ook gerekend worden tot de 
absolute top van Spanje.

Rode cultwijnen uit centraal Spanje

Palacio 
Quemado

behoort al jaren tot 
onze persoonlijke fa-
vorieten uit Spanje.
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DE WIJNMAKERSFAMILIE ALVEAR IS AL 
SINDS 1729 EEN BEKENDE NAAM

De Alvears kwamen erachter dan een aantal 
autochtone Spaanse en Portugese druiven het goed 
doen op de stenige, kalkrijke bodem. 

Vader en zoon García-Pita runnen samen het 
familiebedrijf El Regajal.

Het domein beschikt over een moderne kelder waar de wijnen rijpen op Franse eiken vaten. 

W D



De genoemde prijzen zijn de aan-
biedingsprijzen per fles. 
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vineus@okhuysen.nl 
www.okhuysen.n

STANDAARD VOORWAARDEN
Op alle verkopen zijn onze algemene 
voorwaarden van toepassing. 
Hiervoor verwijzen wij u naar onze 
website: okhuysen.nl/voorwaarden.

Okhuysen wijngarantie:
Is een wijn kwalitatief niet in orde, dan 
wordt deze door ons retour genomen 
en krijgt u desgewenst een creditnota 
of uw geld terug. Voldoet een wijn om 
andere redenen niet aan uw verwach-
ting, dan nemen wij de ongeopende 
flessen van u retour en ontvangt u 
voor deze retourflessen van ons een 
creditnota of uw geld terug.

Looptijd aanbieding:
Duurt zolang de voorraad strekt en 
uiterlijk tot 1 december 2022.

Uitgestelde levering:
Levering vindt plaats in de loop van 
2023. We nemen contact met u op, 
zodra de wijnen beschikbaar zijn.
 

BOVENDIEN GELDEN VOOR DEZE 
AANBIEDING DE VOLGENDE
VOORWAARDEN
Prijzen:
De speciale voorkoopprijzen zijn per 
fles inclusief BTW en gebaseerd op 
een afname per verpakkingseenheid 
van 6 flessen van één soort (tenzij an-
ders aangegeven). De prijzen komen 
niet in aanmerking voor aanvullende 
kortingen. Om gebruik te kunnen ma-
ken van de in deze brochure vermelde 
aanbiedingsprijzen is de datum van 
ontvangst van uw betaling bepalend. 
Onder verwijzing naar de looptijd van 
deze aanbieding en de betalings-/
reserveringsvoorwaarden (zie hieron-
der), dient uw betaling uiterlijk 14 
december 2022 door ons ontvangen 
te zijn. Bij betalingen nadien gelden 
aangepaste tarieven.

Betaling/reservering:
Vanwege de zeer speciale prijsstel-
ling ontvangt u de factuur van deze 
voorverkoop vooraf. Deze factuur is 
tevens de officiële bevestiging van uw 
aankoop. Betaling dient te geschieden 
binnen 14 dagen na ontvangst fac-
tuur. Per bank: ING Bank te Haarlem 
NL56INGB 0670813958. Zodra uw 
betaling door ons ontvangen is, wordt 
uw reservering definitief.

Verzendkosten:
Het bedrag van de verzendkosten zal 
gefactureerd worden op het moment 
van uitlevering. Wanneer u op het 
moment van uitlevering van uw wijn 
deze combineert met een reguliere 
bestelling, waarbij u voldoet aan de 
voorwaarden voor kosteloze levering, 
vervallen uiteraard deze verzendkosten.

Accijnstarieven:
In de prijzen zijn de huidige tarieven 
van accijns doorberekend. De wijnen 
worden pas veraccijnsd bij uitlevering. 
Mochten deze tarieven wijzigen voor-
dat de wijnen aan u zijn uitgeleverd, 
dan behouden wij ons het recht voor 
deze aan u door te berekenen. Even-
tuele wijzigingen in het B.T.W.- tarief 
zijn hierop niet van toepassing.

BIJZONDERE VOORWAARDEN 
WIJNEN IN OPSLAG
In opslagname en tarieven:
Rode wijnen komen in aanmerking 
voor opslag. De opslagkosten 
bedragen € 1,00* per fles per jaar en 
zullen halfjaarlijks achteraf in rekening 
worden gebracht. 

Bewijs van ‘in opslag’:
Indien de wijnen bij verkoper worden 
gelaten, zullen op de betreffende fac-
tuur de woorden “IN OPSLAG” worden 
opgenomen, zulks ter aanduiding dat 
de betrokken wijnen aan de koper zijn
verkocht, doch door verkoper nog niet 
aan deze zijn geleverd.

Factuur opslagkosten:
Indien de factuur van de opslagkosten 
niet binnen de gestelde betaaltermijn 
is voldaan, behoudt verkoper zich 
het recht voor om de desbetreffende 
opslagovereenkomst als van rechts-
wege ontbonden te beschouwen en 
de opgeslagen wijnen direct aan de 
koper uit te leveren.

Ruiming:
Wijnen die langer dan 10 jaar zijn 
opgeslagen, die naar de mening 
van verkoper met het oog op de 

drinkbaarheid niet langer bewaard 
dienen te worden en die niet worden 
opgevorderd binnen een termijn van 
2 maanden nadat de koper c.q. eige-
naar daartoe, bij aangetekend schrij-
ven aan het bij verkoper laatst bekend 
zijnde adres, is uitgenodigd, kunnen 
door verkoper worden geruimd 
zonder dat de koper c.q. eigenaar 
enig recht op schadevergoeding kan 
doen gelden. Eventueel gereali-
seerde opbrengsten uit verkoop van 
deze wijnen zullen onder aftrek van 
gemaakte kosten, zoals achterstallige 
opslagkosten, notariskosten en kosten 
samenhangend met de ruiming en 
verkoop, ten behoeve van de koper 
c.q. eigenaar worden gereserveerd.

Aansprakelijkheid:
Wanneer de opgeslagen wijnen teniet-
gaan door welke oorzaak ook, dan is 
verkoper gehouden de gefactureerde 
waarde, voor zover voldaan, aan de 
koper te vergoeden; tot verdere 
schadevergoeding is verkoper niet 
gehouden.

* tarieven in opslagname 2022

1x 2021 Cies blanco – Rías Baixas, Rodrigo Méndez
1x 2022 Bellmunt – Priorat Blanco, Mas d’en Gil 
1x 2016 Negre Tradició – Penedès, Finca Can Feixes
1x 2020 Rioja tinto, Dominio de Anza
1x 2020 El Regajal Selección Especial – Vinos de Madrid,   

1x 2021 La Zarcita – Ribera del Guadiana,

Proefpakket ‘Vinos Españoles’
Ontdekkingsprijs: €91,00 €115,75

Viñas de El Regajal

Palacio Quemado


