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THE NEW SPAIN



Klassifikasjon av Spansk vin
BORDVINER:

Vino de Mesa (VdM)

Har ikke noe regionalt navn eller årgang

Vino Comarcal (VC eller CV)

Regional vin: viner med rett til geografisk 
navn (vin de pays de region/departement)

Vino de la Tierra (VdlT)

Landvin, (Vin de pays de zone)

KVALITETSVIN

Hver vinproduserende sone har et Consejo 
Regulator, kontrollorgan, lager regler...

Denominación de Origen (DO):

Hovedklassifiseringen for kvalitetsvin for Spania. 
54 DO

Denominación de Origen Calificada 
(DOCa):

Introdusert i 1988, inført i 1991 til Rioja og 2001 
til Priorato

MODNING:

Sin Crianza: betyr uten fatlagring og brukes 
mindre nå som benevnelse

Crianza: minst 6 mnd på fat og modnes i to 
fulle kalender år. Rioja og Ribera del Duero 
vil ha minst et år på fat.

Reserva: utvikles i minst tre år, derav minst 
ett år på fat og ett år på flaske.

Gran-Reserva: utvikles i minst fem år i 
kjelleren, derav minst to år på fat og tre år på 
flaske. (som oftes eldre)

Hvit- og rosévin i de forskjellige kategoriene 
over må ha seks mnd i fat og kan selges 1 år 
tidligere for Crianza. Res og Gran Res er 
sjeldne

Joven: (ung) er viner som er høstet det ene 
året og solgt det andre.



Nord Spania

Fra Galicia i Vest til Catalonia i Øst

Distrikter nord for Madrid

Det finnes ca. 26 distrikter med DO-
betegnelsen i dette området.



Vinlandet 

Spania
Nord for Madrid

Stikkord – Nord Spania

Rioja, Navarra ++

Beste svakviner

Fatlagrede rødviner

Nord-Vest

Galicia

Rias Baixas, Ribeiro+

Elegante hvitviner. (Albarino)

Sør-Vest

Castilla y León

Ribera Del Duero++

Spanias Dyreste Vin, Vega 
Sicilia, Unico 1985 150cl. 
3.533,50

NordØst

Aragon, Catalonia

Somontano, ligner et grønt 
vinland

Penedes, Priorato++

Muserende viner



Castilla y Leon



CASTILLA y LEÓN
To kongedømmer Castilla og 
León forent i 1230

Den største av de 17 selvstyrte 
regionene i Spania (1/5 av 
Spania) 

Befolkningen konsentrert rundt 
universitetsbyen Valladolid

Resten er tynt befolkede 
fjellandskap

Barskt klima, korte hete somre -> 
lange kalde vintre (-10 grader)

Frost, konstant trussel til midten 
av mai og nedbørsmengden 
ligger på 400-500 mm i året.

5 DO-distrikt i Castilla y León

Ribera del Duero, Rueda, 
Toro, Cigales og Bierzo



Bierzo
Markerer overgangen fra Galicia

Ligger mellom de cantabriske 
fjellene og Montes de León, 
beskyttet av disse fjellkjedene 
mot alle temperaturytterligheter

Mye sol og mindre regn enn 
Galica

Den dominerende blå 
druesorten, Mencía, etterkommer 
av Cabernet Franc

Dyrkes i skrånede terasser med 
mager, skiferholdig jord.

Produksjonen er blitt hengende 
etter  og Bierzo er først nå 
begynt å gjøre Mencía vinene 
sine kjent.

“Disse skal være herlige....”



Cigales

Ligger midt i Castilla y León

Følger retningen til Pisuerga-
elven nordover fra Valladolid.

DO'et ble tildelt i 1991, i hoved 
sak basert på rosados

Lages av tinda del país og 
garnacha blandet med litt hvit 
albillo eller verdejo.

Jordsmonnet er løst 
strukturerende og kalkholdig.

Vinkjellere ligger under byen, og 
ventilatorene stikker opp som 
små kupler.



Toro

Temmelig flatt landskap og 
veksler med maisåkre. (ikke mye 
å skriv hjem om, Gyldendal.)

Provinsen Zamora får mellom 4-
500 mm regn i året.

Det minste DO i området

Den beste vinen kommer fra tinta 
de toro-druen som gir mektige og 
voldsomme rødviner.

Tidligere svært alkoholholdige, 
16% nå ca. 13,5% og lettere

De beste vinene, Crianzas og 
Reservas



Rueda
Ble egen DO i 1980 og er den mest 
kjente DO, etter Ribera del Duero

Lange vinkjellere rundt byen, helt tilbake 
til 1300 tallet – det er her vinen 
tradisjonelt blir laget og lagret.

Kjent for sine svært gode hvitviner, og  
det er her de har sitt DO (ikke røde)

I 1970 startet Rioja-bodegaen Marqués 
de Riscal å produsere hvitvin her.

Konsentrerte seg om den lokale verdejo-
druen og sauvignon blanc.

Jordsmonnet i de beste vinmarkene er 
sand- og krittholdig jord, med en 
antydning grus

Rueda viser nå vei for castillansk hvitvin.

Rueda kan kanskje bli den første 
produsent av spansk hvitvin med et ekte 
lagringspotensiale pga. Verdejo

Med omhyggelig vinifikasjon får 
Verdejo-druen en god druepreget 
syrlighet, og den modnes godt på 
fat.

Når den blir behandlet riktig, gir 
den en nøtteaktig, grapefrukt-
lignende og gressaktig duft, og 
når den er moden, tropisk frukt 
og pærer.



Ribera del Duero
“Dueros bredder”



Ribera del Duero
For tiden Spanias hotteste vindistrikt...

Kvalitativt betydelig distrikt i C-L

Distriktet ligger i den brede 
elvedalen omkring Duero, øst for 
Valladolid

Fikk sin DO-status i 1982

Ligger på ca 700-800 m.o.h. og 
spiller en stor rolle for RdD's 
suksess

Høye dagtemp. (40oC) faller 
dramatisk om natten. Gir druenen 
praktfull konsentrasjon og forbedret 
aroma.

Jordsmonn (magert men lett å 
bearbeide), leire og sedimentære 
lag nær elven, mer kalkstein 
høyere opp, 

- gir intenst konsentrert aroma og 
høyt syreinnhold og små avlinger.

Viktigste druetypen, Tempranillo

Tinto Fino (Tinta del pays) 

Dypt fargede, kraftig, aromatisk, syrlige...

Rundt 85%  av vinmarkene er plantet med 
tinto fino

Viner med RdD DO må lages 
med minimum 75% tinto fino.

Det lages hvitvin av Albillo, en 
grønn spise drue i lokalområdet, 
er ikke kvalifisert til DO.

Produserer også rosévin 
(rosado), for det meste fra 
garnach, men de beste har opptil 
50% tinto fino



Ribera del Duero

Vinmarkenes karakter varierer 
betraktelig. For hvert trinn er det et 
navn på den typen land du komer 
til.

Campinas, lavtliggende på 
elvebreddene (leire, sand..)

Laderas, høyere skråninger, 
kalkstein (noen kritthvite som i 
Jerez) Dette er de beste 
jordstykkene, og Consejo 
Regulador sørger for at mye av inv. 
I vinmarkene finner sted her.

Paramos, de høyeste områdene, 
bratteste skråningene, ofte for 
utsatte til at noen ønsker å plante 
vinstokker

De eldste vinmarkene ligger 
nordves for Peñafiel (Vega 
Sicilias) og ble ansett som det 
beste området.

Mye av utviklingen i dag skjer i 
Roa de Duero i øst og østover til 
Aranda de Duero

Virvar av små og store jordeien-
dommer med over 14000 
vinmarker

De mindre vinmarkene – under 
10 da – utgjør nesten 90% av 
vinmarkene.

Flere viktige kooperativer

Kvaliteten stiger, men det 
forekommer selvsagt dårlige 
viner. 



Pago de la Vega Santa Cecilia y Carrascul

Bodegas Vega Sicilia
etablert av Don Eloy Lecanda Chaves

Betegnet som den mest 
perfeksjonistiske eiendommen i 
Valbuena del Duero.

Ligger øst for Valladolid, og har 
produsert vin siden 1864

I strid med tradisjonene ble det 
plantet vinstokker fra Bordeaux og 
etter mønster fra samme distrikt. 
(cab.sauv., merlot og malbec i tillegg 
til tinto fino)

Vega Sicilia Unico er begrenset til 
de aller beste årganger og er uten 
diskusjon Spanias sidestykke til en 
1.cru.

En Unico tilbringer minst 5 år på fat 
og deretter minst 5 år på flaske 
Årgang som 1970, lagret 24 år på 
eiend.



Pilgrimsruten

el Camino de Santiago
Mer enn 740 km av pilgrimsruten 

ligger på Spansk område, og nesten 

en fjerdedel av den går gjennom 

Navarra. 

Dersom vi går denne på turen vår, 

så får vi sett det meste av 

vindistriktene i nord.

Ved Bodega Irache er pilgrimmenes kilde med vann

og vin, en kjærkommen forfriskning for pilgrimmer og turister -

muligens litt reklame også...



SMAKING...

Vi skal smake en kjent vin fra

Alejandro Fernández.....



Kilder:

Spanske Specialiteter
En kulinarisk opdagelsesrejse
Marion Trutter, Kønemann

The New Spain
John Radford, Mitchell Beazley

Gyldendals Vinatlas
Oz Clarke

Vinbladet
Vinmonopolet

Internett:

Aperitif

Vinforum

Vega Sicilia



Vintage Ribera del Duero

Year   WOW Rating %

1998 Good vintage, worth keeping a few years Hold 88

1997 Average year, best names will keep Drink or Hold 87

1996 Truly great vintage, deep intense wines Drink or Hold 93

1995 Classic vintage, well balanced wines Drink or Hold 90

1994 Outstanding vintage, good balance fruit and acidity Drink or Hold 92

1993 Very mixed quality Avoid 82

1992 Past its best Drink 84

1991 Good vintage, now needs consuming Drink 90

1990 Fine vintage, great names will still improve Drink or Hold 91

1989 Good year but most past their peaks Drink 89



Lar de Barros Tempranillo Crianza 
1997
Bodegas Inviosa, Ribera del 
Guadiana, Spania
85% tempranillo, 10% garnacha og 5% 
graciano. Moden og velutviklet spansk 
rødvin med preg av vanilje, lær og søt 
pipetobakk på duft. Fyldig, rund og myk 
vin med tørr finish. Drikk nå.

****
Vinfourm

Farge og duft: Mørk brunrød. Modne bær mot syltetøy og fatkrydder i duften.
Smak: Veldig moden og bløt smak med tørket frukt i finishen.
Mat: Perfekt til lammecarré med hvitløk.
Vurdering: For de som liker "gammel" vin. Må nytes nå

***
Aperitif



Montebaco Crianza 1998
Ribera del Duero, , Spania
#14383 kr. 191,00 
Nok en svært fatpreget ribera, med distinkt 
duft av røyk, lær, vanilje og brent tre. Tøff, 
rustikk og tørr i munnen.

**
Vinforum

Vurdering: Topp matvin. Kan drikkes nå men vil utvikle seg videre i 4-5 år. (21.02.02)

Mat: Allround rødt kjøtt.

Farge og duft: Tett mørk rød. Saftig, sødmefylt, rik og innsmigrende duft med noe fatkrydder.
Smak: Markert anslag, flott rik stofflighet, masse gode tanniner som holder smaken lenge.

Importør: NoFra

***** -

Aperitif



Vina Mayor Reserva 1996
Antonio Barcelo, Ribera del Duero, 
Spania
#13286 kr. 130,10 
Enkel riberavin med uttalt fatkarakter 
på duft, middels konsentrasjon, fast 
struktur og varm finish.

***
Vinforum

Vurdering: Denne vinen er til tross for at den vil utvikle seg i 4-5 år til, 1997 er et stort og 
rikt år for Ribera, er likevel deilig å drikke nå. (1997) (UV-30.05.02)

Mat: Koteletter av årslam lettere vilt, eller god grillmat.

Farge og duft: Mørk rød. Rik duft av modne røde og mørke skogsbær, skog og fat.
Smak: I munnen er den stoffrik med stort preg av skogsbær, fine tanniner og gode syrer. 
(1997) 

****
Aperitif



Durius 2000
Arco Bod. Unidas, Tierra del Arribes de 
Duero, Spania
#46023 kr. 89,20 
Fatlagret tempranillo med preg av røde bær 
og eik på duft. Rund, robust, fast og 
vellaget vin med en del tørrstoffer i finish.

****
Vinforum



Condado de Haza 1999
Ribera del Duero, Spania
#33698 kr. 195,70 
Mørk riberavin med intens frukt og 
innslag av kirsebær, bjørnebær og fat på 
duft. Saftig vin med frukt hele veien og 
flott struktur i munnen. Det er slik det skal 
gjøres.

*****
Vinforum



Vil utvikle seg fint med et par års lagring. 2.11.99

Serveringstemperatur:19ºC.

Drikk til rødt kjøtt.

Kraftig, ung rød. Krydret (julekrydder) duft med innslag av bær. Ung krydret smak, godt 
med syrer og tanniner. Spennende og annerledes vin.
Godt kjøp.

****
Aperitif



Pesquera Crianza 1999

Alejandro Fernandez, Ribera del Duero, 

Spania

#33551 kr. 212,50 

Mørk og fatpreget ribera med kirsebærpreget 

frukt på duft, stor smakskraft, pen frukt i 

munnen, fin syre og lett fatpreget finish. 

Pesquera fornekter seg ikke.

****
Vinforum


