D.O. Rias Baixas en D.O. Montsant
D.O. Rias Baixas
Deze vrij jonge appellatie heeft een indrukwekkend
parcours achter de rug. Tijdens de jaren ‘60 en ‘70 tot
begin jaren ‘80 was de druiventeelt zo goed als verdwenen
en vervangen door kiwi's! Het klimaat van deze streek is
immers zo goed als bijna subtropisch: warme dagen met
veel zon en bijna elke dag een regenbui. Vanaf midden
jaren ‘80 kwam er echter beweging in de wijnwereld
(zoals in vele andere Spaanse appellaties rond die
periode) en in 1988 werd de D.O. Rias Baixas boven de
doopvont gehouden, genoemd naar de 'Rias' of inhammen
die tot diep het binnenland indringen vanuit de zee en
waarin de vele schaal - en schelpdieren worden gekweekt
(een beetje gelijkaardig met de Noorse fjorden).
De Rias Altas zijn de noordelijke inhammen rond La
Coruña. De Rias Baixas zijn de zuidelijker gelegen
inhammen van Pontevedra tot tegen de Portugese grens
en de rivier de Miño.
Het is de Albariño druif die de regio weer op de wijnkaart
heeft gebracht. Deze druif zou in de 12de eeuw
meegebracht zijn door Cisterciënzer-monniken uit het Rijn-gebied op hun pelgrimstocht naar Santiago de
Compostela. Het is een aromatische druif met veel body en mogelijkheid tot veroudering mits ze met
voldoende concentratie wordt gevinifieerd, aangezien de opbrengsten nogal 's hoog durven uitvallen. Na
jaren ontwikkelen de goede Albariños zich tot een mooie minerale wijn; vooral omdat de ondergrond in Rias
Baixas hoofdzakelijk bestaat uit graniet of vermalen graniet. Het wijngebied bestaat uit 5 subzones
waarvan de 3 belangrijkste Val do Salnés, Condado do Tea en O Rosal zijn. Op dit moment zijn er meer dan
2.200 ha wijngaarden, voor meer dan 90% bestaande uit Albariño.

Adega Condes de Albarei.
Opgericht in 1988 door toedoen van sommige enthousiaste
wijnmakers van de Salnés Vallei.
Adega Condes de Albarei produceert wijnen van
gerenommeerde kwaliteit van abariño druiven, een lange
traditie van de teelt in de Sanés vallei.
De vallei Salnés is een van de vijf subgebieden
die behoren tot de benaming van oorsprong Rias Baixas.
Het is de regio's grootste wijnbouwgebied van de
denominatie, met zijn centrum in de stad Cambados.
Condes de Albarei ( Coöperatief bedrijf ) is een grote
producent met een jaarproductie van 1.800.000 flessen per
jaar. Ze bezitten 300 ha wijngaarden, verdeeld onder 400
wijnboeren. http://www.condesdealbarei.com/

D.O. Montsant
Eén van Catalunya's meest jonge appellaties,
ontstaan als subzone van het grote wijngebied
Tarragona. Sinds 2001 mogen de wijnen
gebotteld worden onder Montsant-naam. Het
gebied is een afwisselend landschap van bergen
en heuvels; een zeer Mediterraan landschap met
typische
vegetatie:
olijven,
hazelnoten,
amandelen en wijngaarden. Falset is de
hoofdstad van deze jonge appellatie, als
grensstadje tussen Montsant en Priorat. De
regio heeft zijn ontwikkeling min of meer
parallel
gehad
met
de
opgang
van
Priorat. Geografisch ligt hij dan ook als een
ketting rond het eilandje Priorat. Waar vroeger
er nauwelijks 1 familiedomein actief was en de
rest bestond uit dorpscoöperatieven, zijn er op
dit moment meer dan 90 domeinen actief.
De productie bestaat hoofdzakelijk uit rode
wijn (90%), vooral dan van Garnatxa en
Carinyena, aangevuld met Syrah, die de laatste jaren meer en meer aangeplant wordt, Cabernet
en Merlot. De bodem is zeer afwisselend: vaak erg rotsachtig, van rode ijzerhoudende rotsgrond
tot witte kalkgrond, afwisselend met arme zanderige bodems. De wijnen hebben vaak soepelere
tannines dan deze uit Priorat en zijn dan ook vaker geschikt om jong gedronken te worden. De
topwijnen uit deze regio staan echter zonder twijfel op hetzelfde niveau als de grote Priorats.
Josep Grau Viticultor.
Josep Grau is eigenaar en oenoloog van de Bodega, heeft gestudeerd in Catalonië, en ervaring
opgedaan in Italië ( Piëmonte ), Bourgogne, Côte du Rhône.
Heeft in totoaal 46 Hectaren wijngaarden ( ecologisch )
Productie van ½ kilo per stok op de wijngaarden van meer dan 70 jaar en tot 1 ½ kilo op de
wijngaarden tussen 15 en 40 jaar.
Variëteiten : Garnacha blanca, Pedro Ximinez, Marsanne, Roussanne, Garnacha tinta, Samsó,
Cabernet Sauvignon en Syrah.
Zijn objectief is wijnen maken gemakkelijk te drinken, met complexiteit en persoonlijkheid. Fris
maar met structuur.

http://www.josepgrauviticultor.com/

