
Spaanse wijnen van  La Riojana 
 

Degustatie CASTILLA Y LEON 
 
 
Castilla y León is een groot gebied, globaal ten noordoosten van Madrid. Omzoomd door 
gebergten is de deelstaat en provincie bijzonder vlak. De wijnbouwgebieden liggen op plateaus, 
die hoog boven de riviervallei van de Duero uitsteken : RUEDA , RIBERA DEL DUERO, TORO, 
CIGALES en BIERZO. 
Het gebied kent een droog landklimaat, maar is gevoelig voor voorjaarsvorst ( tot juni ! ) en 
botrytis. De druiven staan hier ver ( 3 m ) van elkaar af, laag bij de grond met veel bladeren, 
welke als een paraplu als beschutting tegen de zon dienen.  
Het was tot 1230 een koninkrijk en de bakermat van Spanje. Het huidige Spaans komt er 
vandaan. Valladolid was destijds hoofdstad van het land. 
 
♦ VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA Y LEON 
 

° DEHESA DE RUBIALES 2001 
 
Is een rode wijn geproduceerd door de groep Galiciano, die 300 ha wijngaarden hebben in 
Castilla y León. Deze rode wijn is gemaakt van 100% Prieta Picudo-druiven, die aanvankelijk 
gebruikt werden voor de productie van rosé-wijnen. Deze rode wijn heeft een vatlagering 
gekregen van 12 maand in Franse vaten. 
 
° MAURO 2000 
 
In 1980 startte Mariano Garciá, de vroegere oenoloog van het beroemde Spaanse domein 
Vega Sicilia, een eigen bodega : Mauro in Tudela de Duero. De eerste productie is minimaal : 
slechts 5.000 à 10.000 flessen verlaten elk jaar de bodega. Maar de reacties, zowel in 
Spanje als in het buitenland, op deze wijn zijn enorm. Mauro groeide op korte tijd uit tot één 
van de beste wijnen van Spanje. Bij de geografische omlijning van de appellatie werden 
dorpen als Tudelo de Duero niet in de D.O. opgenomen. Dit is echter nooit een belemmering 
geweest voor Mariano Garciá. Integendeel, daardoor kreeg hij meer vrijheid volgens de eigen 
principes te werken en prachtige wijnen te produceren die mooi verouderen. 
De Mauro 2000 is samengesteld uit : 90% Tempranillo, 8% Syrah en 2% Garnacha. De 
wijngaarden zijn gelegen in Tudela de Duero en Santibáñez de Valcorba. De wijn werd 
gebotteld in juli 2002 na 15 maand vatrijping op Franse en Amerikaanse vaten. 
 
° MAURO VENDIMIA SELECCIONADA 1998 
 
Deze wijn bestaat uit 100% Tempranillo-druiven, en heeft een vatlagering gehad van 24 
maand op Franse en Amerikaanse vaten. 
 
° MAURO TERREUS 1999 
 
Deze wijn is samengesteld uit : 95% Tempranillo en 5% Garnacha en kreeg een vatrijping van 
24 maand op Franse vaten. 
 
° LUNA BEBERIDE 1999 



De meest afgelegen wijnstreek in Castilla y León is Bierzo, gelegen dicht bij Galicië en de 
weg naar Santiago de Compostella, in een bergachtige omgeving.  
Bodega Luna Beberide is een echte familiale bodega, opgericht in 1987, en maakt uitstekende 
en exclusieve wijnen met D.O. Bierzo en eveneens Vinos de la Tierra de Castilla y León.  
Mariano Garciá, ex-oenoloog van Vega Sicilia, is de schepper van Luna Beberide Reserva. 

 
♦ D.O.  TORO 
 
Toro is de westelijkste van de D.O.’s die in de regio Castilla y León de loop van de Duero volgen. 
De appellatie Toro is gelegen in de provincie Zamora, een stukje in de provincie Valladolid en rond 
de stad Toro. De rivier Guarena vloeit hier met de Duero samen. Het gebied ten noorden van de 
rivier bestaat uit graanakkers, en wordt ‘Tierra del Pan’ of ‘Broodland’ genoemd. Het gebied ten 
oosten en ten zuiden is wijngaard en staat gekend als ‘Tierra del Vino’ of ‘Wijnland’. 
Er wordt van oudsher wijn gemaakt, en de nabijheid van de universiteit van Salamanca is daar 
zeker niet vreemd aan. Oorspronkelijk werd de wijn geproduceerd in vaten in beton waarbij de 
temperatuur bij de fermentatie in de hand werd gehouden door de bodega onder water te laten 
lopen. Nu werkt men met stalen vaten wat de kwaliteit van de wijn er doet op vooruitgaan. Toro is 
een appellatie die de jongste jaren prachtige wijnen voortbrengt, vol en stevig met een mooi 
bewaarpotentieel. 
 
      ° ESTANCIA PIEDRA SELECTION 1999 

       
      Estancia Piedra is 10 km ten zuiden van Toro gelegen. De bodega is in handen van Dhr. Stein,  
      die ook zijn naam gegeven heeft aan zijn bedrijf « Stein » = « Piedra ». Na reeds  

verschillende jaren actief geweest te zijn in de wijnwereld – maar dan wel in Californië -             
stichtte hij in 1999 zijn bodega in Toro. Men gebruikt hier de modernste installaties die 
volledig geautomatiseerd zijn. Het eerste productiejaar was reeds een schot in de roos : 
kwaliteit staat boven. 
De  Selection 1999 is voor 100% geproduceerd van Tinta de Toro-druiven, handgeplukt in de 
wijngaarden in de Guarenavallei. De wijn kreeg een vatrijping van 12 maand op Franse vaten.  
 
° VINA SAN ROMAN 2000 
 
Na het succesvolle resultaat van de Mauro is het dezelfde Mariano Garciá, ex-oenoloog van 
Vega Sicilia, die in Toro een product op de markt brengt, dat iedereen in vervoering brengt, 
de ‘viña San Román’. Hiervoor werd de ‘Bodegas Viñedos Maurodos’ opgericht in Pedrosa del 
Rey. Maurodos heeft 35 ha wijngaarden in eigendom te Villaester en San Román de Hornija. 
De Vina San Román 2000 is voor 100% samengesteld uit Tinta de Toro-druiven. De 
gemiddelde leeftijd van de wijnstokken bedraagt 35 jaar en men streeft naar een opbrengst 
van 25 à 30 hl per ha. De Vina San Román 2000 werd gebotteld in februari 2003 na  een 
vatlagering van 22 maand op Franse en Amerikaanse vaten, waarvan 20% per jaar vernieuwd  
wordt. Van de Vina San Román 2000 werden er 40.400 flessen en 470 magnums 
geproduceerd. 

 
♦ D.O. RIBERA DEL DUERO 
 
Deze appellatie is gelegen in het hartje van het oude Castilla y León. Ze strekt zich uit over 4 
provincies : Burgos, Valladolid, Soria en Segovia. Het strenge klimaat – grote 
temperatuurverschillen tussen dag en nacht – bepalen de grootte van de opbrengst en de 
kwaliteit van de druiven. De belangrijkste druivensoort van de appellatie is de Tinta del País, ook 



wel eens de Tinto Fino genoemd. Hier worden wijnen van uitzonderlijke kwaliteit gemaakt. Ribera 
del Duero ontwikkelt zich stilaan tot één van de beste wijnstreken ter wereld, waar topwijnen 
worden geproduceerd. 
 
     ° CAPELLANES PICON 1998 
 
     De producent van deze wijn is ‘ Pago de los Capellanes ‘ te Pedrosa de Duero ( Burgos ). 
     De wijn is samengesteld uit 100% Tempranillo-druiven  en kreeg een vatrijping van 24 maand  
     op Franse vaten.  
 
 
 


