Spanje
Spanje heeft met ongeveer 1,2 miljoen hectare het grootste wijnbouwgebied van de wereld,
maar ligt met de jaarlijkse oogstopbrengst na Italië en Frankrijk op de derde plaats van de
wereldopbrengst. Dit komt merendeel door de grote droogte in dit land. Spanje heeft meer dan
70 aangewezen wijn regio's die zijn goedgekeurd door de regering voor de productie van
kwaliteitswijn. Elke regio geclassificeerd door kwaliteit. De meerderheid van de wijn regio's.
Niet alle regio’s gaan we behandelen. Het is een oeroud wijnland waar de wijnbouw werd
geïntroduceerd door de Feniciërs en de Grieken. Spanje is wat betreft de oppervlakte van zijn
wijngaarden het grootste wijnland. Maar wat betreft de productie van wijn gaat Frankrijk en
Italië voor.
De redenen zijn verschillend. Grote delen van Spanje zijn erg droog en door de nog vaak
traditionele toepassing van beplanting van de wijngaard, veel ruimte tussen de wijnstokken,
produceren ze minder per hectare.
Nederland was een van de belangrijkste afnemers van de wijn uit Spanje wijnhuizen. We
waren het grootst Sherry drinkende land ter wereld. Althans wat de consumptie per hoofd van
de bevolking betrof. Wat de totale import van de Sherry aangaat is Groot Brittannië de
grootse.

Rioja het bekendste wijngebied van Spanje is maar 120
kilometer lang en ligt aan de vruchtbare oevers van de Elbro. Beroemd zijn de kruidige rode
wijnen die meerdere jaren bewaard kunnen worden en dan zich goed ontwikkelen op de fles.
De Rioja bestaat uit die zones: Rioja Alavesa in het westen, Rioja Alta met zijn wijngaarden
in het heuvelachtige landschap en Rioja Baja, de warmste en droogste regio. De Rioja bestaat
voor 80% uit de Tempranillo druif, waarbij kleine hoeveelheden van de Garnacha en Cabernet
worden gebruikt.

1

Priorato is klein, bevat maar negen wijndorpen in het
bergachtige achterland van Tarragona uit een cuveé van de Carinenadruif, Garnacha en
Cabernet-Sauvignon , ontstaat tegenwoordig een van de beste, maar ook een van de duurste,
wijnen van Spanje.

Penedés is bekend geworden door de cava. Deze
mousserende wijn wordt gemaakt volgens de traditionele methode champenoise. De
wijnstreek ligt ten zuiden van Barvelona.
Cava die uit de druivenrassen Macabeo, Xarel-lo en Parellada worden geperst, moeten
tenminste negen maanden op de gist liggen. Jaargang cava´s zoals de Vintage zelfs vier jaar.

Ribera Del Duero heeft wijngaarden tot op een hoogte van
900 meter. Ze ligt langs de oevers van de Duero.
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Bierzo
Gelegen in de provincie van Leon, deze wijn regio staat bekend om zijn koele weer door het
hele jaar en wordt beschouwd als onderdeel van het "Groene Spanje" Het is gelegen in
Castilla y Leon. De belangrijkste druif, die hier groeit is Mencia, die kan worden vergeleken
met Cabernet Franc uit Frankrijk. Het maakt lichtere rode wijnen met een zware geur van
rode vruchten. Dit gebied werd geclassificeerd in 1989 en is zeer populair. Wijn werdt al
gemaakt in deze regio sinds de Romeinse tijd en er is een heleboel mooie Romeinse
architectuur in de dorpen rond de regio Bierzo. Top 3 wijngaarden in deze regio zijn: Bodegas
Manuel Garcia Castro, Descendientes De J. Palacios en Bodegas Luzdivina Amigo.

Campo de Borja
Met alle aandacht naar wijnstreken Rioja- en Ribera del Duero Priorat, is deze regio in de
steenachtige dorpen van Aragon, eindelijk zijn beurt om in de belangstelling te groeien.
Dankzij Bodegas Alto Moncayo wil plotseling iedereen Campo de Borja wijnen. Deze regio
werd geclassificeerd in 1980 en de gebruikte druivensoort is bekend als de koning van
Garnacha (bekend als Grenache in andere landen), in deze historische en middeleeuwse regio.
Top 3 wijngaarden in deze regio zijn: Bodegas Alto Moncayo, Bodegas Aragonesas en
Bodegas Borsao.
Jumilla
Spanje - Murcia - Jumilla 40.000 ha. Een van de gebieden in Spanje die in opkomst is.
Belangrijk deel bebouwd met Monastrell, maar in toenemende mate ook combinaties met
syrah Dit gebied produceert enkele van de meest expressieve Crianza`s van Zuid-Spanje
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Rias Baixas
Niet alle wijn in Spanje is rood! Deze regio gelegen in Galicië is de productie van sommige
geurige, en fruitige wijnen uit de lokale Albarino druif, perfect voor bij de zeevruchten. Rias
Baixas werd geclassificeerd in 1988 en is snel gegroeid in de afgelopen paar jaar. Wijnen uit
deze regio verdrievoudigd in volume in de afgelopen 5 jaar en blijft groeien. Velen van ons
drinken Chardonnay of Sauvignon Blanc, de meest populaire voor witte wijn gebruikte
druiven in de wereld . Probeer een Albarino wijn uit Rias Baixas, en je zal je afvragen
waarom je deze nooit eerder dronk. Top 3 wijngaarden in deze regio zijn: Bodegas als-Laxas,
Bodegas Martin Codax en Pazo San Mauro.

Rueda
Een andere wijn regio in Spanje bekend voor zijn witte wijnen. De belangrijkste druif h is
Verdejo, die kan gebruikt worden voor de sherry . De Verdejo druif was geplant in Rueda
rond de 11e eeuw en komt oorspronkelijk uit Afrika. Dit gebied werd geclassificeerd in 1980
en heeft dit te danken aan de kwaliteits wijn en door de wijnbereiding van Marques de
Regular, de beroemde Rioja bodega die van de Verdejo druif leerde een hoge kwaliteitswijn
te maken. Top 3 wijngaarden in deze regio zijn: Bodegas Gotica, Pagos del Rey en Bodegas
Hermanos del Villar.

Torro
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Door velen beschouwd als de “broer”van Ribera del Duero, ze maken dezelfde stijl van
wijnen, maar de Tinta de Toro (Tempranillo) die hier groeit is donkerder, heeft een dikkere
schil en produceerd wijnen zo geconcentreerd en vol met fruit, dat velen zeggen dat ze in de
wijn hemel zijn beland. Gelegen in de provincie Zamora, werd Toro al snel enorm populair
over de hele wereld. Wijnmakers uit alle hoeken van Spanje en de wereld hebben geprobeerd
om te investeren in wijngaarden in deze streek, maar weinigen kunnen grond krijgen in, zoals
als het onroerend goed alleen is voor de rijken . Maar deze wijn regio is niet nieuw, het dorp
van Toro is zeer oud en de wijn dat Christopher Columbus dronk op zijn boten was van Toro.
Deze wijn regio werd geclassificeerd in 1987 en zal waarschijnlijk een van de beste kwaliteit
wijn regio's in Spanje binnen de komende 10 jaar worden. Top 3 wijngaarden in deze regio
zijn: Bodegas Numanthia-Termes, Bodegas San Roman en Bodegas Pintia.

Montilla
Montilla ligt in het hart van Andalusië en is 16.000 ha groot. De officiële naam van dit gebied
is Montilla-Moriles. Het is een heuvelachtig gebied met een landklimaat. Maar in de zomer
kan het er heter zijn dan in de Jerrez. Op de kalkrijke bodem doet de Pedro-Xemenéz druif het
goed. Het is de druif waar ook goede wijnen van gemaakt worden. Ook produceren ze hier op
Sherry gelijkende wijnen. Goede Montilla’s zijn net zo min goedkoop als goede Sherry’s.

Condado de Huelva
Dit wijngebied zit ten noordwesten van het sherry gebied. Ze maken op sherry gelijkende
wijnen allen ze zijn lichter en nauwelijks verkrijgbaar buiten het gebied.
Malaga
Ligt aan de kust van Andalusië. En oosten van Gibraltar en heeft een subtropisch klimaat. Het
gebied staat vooral bekend om zijn zoette dessertwijnen. Geproduceerd uit de Pedro-Ximénez
en natuurlijk de zoette Moscatel druiven. Vaak wordt de wijn aangezoet met ingedikte
wijnmost en versterkt met wijnalcohol.
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Alicante
Het gebied ligt ten zuiden van Valencia er wordt voornamelijk wijn ge,maakt uit de Garnacho
druif.

Cheste
Ligt in de provincie Valencia heeft een middellands zee klimaat. Er worden meestal zeer
zware rode wijnen gemaakt, zowel droog als zeer zoet, maar ook wit. De druiven voor de
rode wijn zijn Garnacho, en de Monastrell. Voor de witte wijn, Moscatel.

Utiel Y Requeña
Ligt ook in de provincie Valencia en verbouwd de zelfde druiven als in Cheste. Het is
eigenlijk een aaneensluitend gebied wat ook als wijn uit Valencia kan worden aangegeven.
Valdepeñas en La Mancha
Het land van Don Quichote ten zuiden van Madrid. Een landklimaat met weinig neerslag.
Valdepeñas ligt ten zuiden van La Mancha. In beide steken worden rode en witte wijnen
gemaakt. Voor de rode wijn wordt de Tempranillo, Granacho en de Cencibeldriuf gebruikt .
Voor wit de Airen. De witte wijnen zijn stevig en een eigen smaak.

6

Tarragona
Aan de Middelandse zee honderd km ten zuiden van Barcelona met een grantieten bodem.
Voor de witte wijnen gebruiken ze hier de Maccabeo, Xarel-Lo, Parellada en Garnacha
Blanca druif. Voor de rode wijnen de Garnacho, Mazuela en Tempranillo druiven. De
bekende wijn is de rode en de witte Tarragona Campo en de rode dessertwijn Tarragona
Classico, die een hoog alcohol percentage heeft.

Spaanse druivensoorten
Vandaag de dag heeft
Spanje meer dan 146
verschillende wijndruif
faciliteiten. Daarmee is
Spanje een van de landen
die de meeste soorten
druiven heeft. Granach is
de meest voorkomende
rode wijndruif en de
populairste witte wijndruif
is de Airén die ook erg
veel voorkomt over de
rest van de wijnwereld.
Spanje heeft ongeveer
650.000 hectare
wijngaarden.
Belangrijke wijndruiven in Spanje zijn:

Druivensoort:
Rood/Wit : Aanplant:
Airén
420,000 ha
Albariño
Albillo
Alcanón
Alicante Ganzin
Alicante Henri Bouschet
Bobal
113,000 ha
Brancellao
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Caiño
Caiño tinto
Callet
Cariñena
Cayetana blanca
-
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Cazagal (Cayetana)
Cencibel (Tempranillo)
Chardonnay
Chenin blanc
Doña blanca
Espadeiro
Fogoneu
Forastera
Forcayat
Garnacha Blanca
Garnacha Tinta
Garnacha Tintorera
(Alicante)
Gewürztraminer
Godello
Graciano
Hondarrabi Beltz
Hondarrabi Zuri
Jaén
Juan Ibañez
Lairén (Airén)
Listán Blanca (Palmino
Fino)
Listán Tinto (Palmino
Fino)
Loureira
Macabeo
Malbec
Malvar
Malvasía
Manto Negro
Maria Ardona
Mazuelo (Cariñena)
Mencía
Merlot
Merseguera
Moll
Monastrell
Moravia
Moristel
Moscatel
Muscat de Alejandria
Muscat de Frontignan
Muscat de Menudo
Negramoll
Palomino Fino
Pansa Blanca (Pardina,
Xarel-lo)
Parellada
Pedro Ximénez
Planta Nova
Pinot Noir
Prieto Picudo
Riesling
Samsó (Cariñena)
Sauvignon blanc
Subirat Parent
(Malvasía)
Souson
Syrah
Tempranillo
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170,000 ha
46,000 ha
107,000 ha
36,000 ha
55,000 ha
18,000 ha
20,000 ha
70,000 ha

Torrontés
Trepat
Treixadura
Verdejo
Verdil
Viura (Macabeo)
Viognier
Xarel-lo
Zalema
Total

650,000 ha

Afbeeldingen van verschillende Spaanse druivensoorten:
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