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Vinene jeg har plukket ut i 

kveldens smaking kommer fra 

fire ulike produsenter i tre ulike 

deler av Spania. Vi skal smake 

vin fra Andalucia (Sierras De 

Malaga), Navarra (Tierra 

Estella) og Méntrida (Castilla-La 

Mancha Tre av produsentene 

har vingårder som startet opp 

på 1980 tallet og de har etablert 

seg som kvalitetsleverandører. 

En er en gammel vingård som 

ble overtatt av ny eier og 

modernisert fra 1999. 

Vinmakerne tilhører den nye 

generasjonen vinmakere i 

Spania og de har etter hvert 

opparbeidet seg internasjonal 

anerkjennelse. 

Noen av vinene kjøpte jeg inn 

før min forrige presentasjon av 

Spania (i 2010), men de ble 

ikke presentert da. Alle vinene 

er fremdeles tilgjengelige på 

vinmonopolet.



Kveldens Druer

Garnacha, Grenache

Syrah

Cabernet Sauvignon

Merlot

Tempranillo

Cabernet Franc

Viognier

Vermentino

Vigiriega

Pinot Noir

Petit Verdot



Manuel Valenzuela

I 1981 brøt Manuel Valenzuela opp fra jobb for 

presidenten i Barcelona FC . Han flyttet tilbake 

til der han vokste opp og sammen med en  tysk 

kvinne startet han vinproduksjon i et karrig 

fjellområde sør for Granada. I dag driver de to 

vinproduksjon hver for seg. 

Hans viner regnes blant verdens beste 

naturviner. Selv sammenligner han seg med 

franske Jean-Pierre Raveneau.

Han kommer fra landsbyen Marchal, som ligger 

nær Granada. Vinene presenteres under tittelen 

Vinos de Altura (vin fra høyden). Driften er 

økologisk, og all vin lager seg selv, basert på 

druenes egen naturgjær. Selv cava lages som 

naturvin. Den er produsert på druen vigiriega

som er en lokal, nærmest utryddet druetype. 



Barranco Oscuro

Det er mye spesielt med Barranco Oscuro . Ikke 

minst vinmarkenes beliggenhet. Én av dem, Pago 

Cerro Las Menjas, befinner seg hele 1368 meter 

over havet og regnes som én av de høyestliggende

i Europa. Vinen derfra kalles naturligvis «1368». 

Når du står i vinmarken, ser du havet ved Motril-

kysten mot sør og tindene på Mulhacien i nord. 

Området heter Sierra de la Contraviesa-Alpujarra.

Det er her hav og fjell møtes. Luften står stille. 

Klimaet skaper en helt spesiell situasjon for 

vinstokkene. 

Totalt har Barranco Oscuro 14–15 forskjellige viner i 

porteføljen. Normal produksjon er 2000–3000 

flasker av hver. Det lave volumet skyldes at Manuel 

Valenzuela ikke vil blande druer fra forskjellige 

vinmarker. Han holder også avkastningen på 450 til 

500 gram druer per vinstokk.

Total kapasitet ved vinhuset i dag er 100.000 liter. Av eiendommens 100 hektar, er bare 12,5 beplantet 

med druestokker. Og Valenzuela prøver ut det meste: sauvignon blanc, vermentino, riesling, viognier, 

moscato og albariño blant de hvite druetypene, garnacha, syrah, merlot, tempranillo, pinot noir, 

cabernet sauvignon og cabernet franc av de røde.

Han lager endatil en søt sherrytype dessertvin på druen pedro ximenez, uten å tilsette alkohol.

- Den blir sterk nok, helt naturlig, gliser Manuel Valenzuela. Naturligvis!



Ramón Saavedra

Ramón Saavedra er den karismatiske eieren

av Bodega Cauzón. 

Etter å ha arbeidet i 15 år for en restaurant 

med en Michelin stjerne på Costa Brava, forlot

han restaurantlivet for å følge sin pasjon for 

god vin i 1995. Han jobbet for ulike bodegaer

for å lære mest mulig om vingårder og

vinlegging til han vendte hjem til sitt fødested I 

Granada I 1999. Han plantet sin første vingård

på en hektar i ca 1000 meters høyde I Val de 

Alhama (I Sierra Nevada fjellene). Den spede

begynnelsen ble en suksess og han kjøpte

opp små parseller rundt I samme området og

har I dag ca. 5.5 hektar med vingårder. Disse

er beplantet med Tempranillio, Syrah, Merlot 

og Cabernet Sauvignon. Jordsmonnet er

sandjord med grovkornet grus med iblandet

leire. Vingårdene ligger I nordvendte hellinger

og tåler derfor godt områdets brutale

sommersol. Årlig produserer han rundt 12 000 

flasker. Han produserer etter organiske

prinsipper og bruker ikke sulfater. Han følger

ikke DO reglene og vinene klassifiseres derfor

under Appellation y Vino de la Tierra Norte de 

Granada.



Bodega Cauzon

Bodega Cauzon ligger i “La Sierra Norte de Granada”. 

Dette området kalles også det ukjente Granada. Det

ligger I de nordvendte hellingene av Sierra Nevada og

har mange små jordbruksavhengige landsbyer og har en

lang histore med romerske, mauriske og kristne innslag. 

Under og etter den spanske borgerkrigen var området

preget av hungersnød og tragedier som fortsatt huskes. 

Landskapet preges av brennende sommersol og kalde

netter. Oppe i fjellet er vinterne snøfulle. I området der 

Bodega Cauzon ligger består året av ti måneder varme

og to med mye nedbør. Vann fra snøsmeltingen gir

vindruene godt med vann til å tåle solen. Jordsmonnet er

skrint med grus, mineraler og litt leire. 

Ellers i Sierra Norte produseres serrano skinke, 

olivenolje, fersken, poteter, fårekjøtt, geitost og timian.

Vinen er delikat fiolettrød, fruktig, crisp og moden og

fjellets mineraler er balansert til stede.  Vinen har lang

syre og gode tanniner. Den produseres etter organiske

prinsipp og naturlig gjæring. 



Elisa Úcar og Enrique Basarte

Etter å ha jobbet med vin i 15 år bestemt de seg i 2006 

for å følge sin drøm om å skape sin egen vin. De kjøpte  

27 små parseller med gamle grenache-vinstokker - fra 

69 -109 år. Alle var «bush» plantet og noen av dem var 

forlatt og hadde lagt brakk noen år.

Litt etter litt ble hver parsell satt i stand og driften 

tilpasset de forholdene på den enkelte lokasjon.

De mener at vinmarkene er en symbiose mellom flora / 

fauna / mikrobiologisk liv og røtter og at hvert år gir ny 

regenerering og fornying.

De følger noen prinsipper. 

• Vinstokkenes vekst tilpasses hver liten vingård og 

hver enkelt plantes styrke.

• Ingen bruk av ugressmidler

• Ingen bruk av kjemiske produkter 

• Jakt etter den vegetative balanse

De bruker kamille og timian for holde vingårdene fri for 

ugress og de har også brukt lavendel (Lavandula

angustifolia), salvie og andre urter. Noen mener man 

finner spor av dette i vinene.



Domaines Lupier
Domaines Lupier er vårt prosjekt, vårt liv! Vi elsker vin, vin med røre, med 

energien sin. Ekte vin med eget liv.

Elisa Úcar og Enrique Basarte

Vingårdene består av 27 parseller med gamle Garnacha stokker I ulikt jordsmonn, ulik

beliggenhet og høyde, mellom 400 and 750 meter over havet. De eldste ble plantet i 1903. 

Dette gir et tradisjonelt uttrykk som inneholder hvert enkelt terroirs særpreg. Produksjonen

skjer i en renyrenoverte lokaler i en gammel herregård fra det 1900 århundre. Kjelleren 

har kapasitet for 50.000 flasker og de bruker tanker på 3500 og 5500 liter. Moderne 

teknologi er tatt i bruk. Aldring skjer i franske eikefat.



Carlos Falco
Carlos Flaco er født i Sevilla i 1937. Han er 

regnet som en lidenskapelig vinelsker og er eier 

av vinhuset Marques de Griñon. Han produserer 

både olivenolje og vin på eiendommen der han 

bor (Domain Valdepusa i Toledo).

Hans filosofi er vinmaking er basert på bærekraft 

og respekt for det naturlige og arkitektonisk 

miljø, men også på innovasjon. Han ønsker en 

syntese av tradisjon og utvikling og bruker dette i 

produksjon av viner for vinhuset Marques de 

Griñon. Carlos Falco samarbeider ofte med den 

kjente Bordeaux vinmakeren Michel Rolland

Julio Mourelle

Julio Mourelle har vært vinmakeren på Marques de Griñon siden 1995. Han er oppvokst i La 

Coruña i Galicia og har studert farmakologi ved Universitetet i Santiago i Spania Der tok han 

hovedfag i plantefysiologi. Han har også en mastergrad i vindyrking og ønologi fra University of

California Davis, hvor han studerte under den ledende forskeren i ønologi Roger Boulton.

Han var assisterende vinmaker med ansvar for eksperimentelle viner på Sterling sine vingårder i 

Napa Valley. Arbeidet med Californias vinprodusenter og deres banebrytende viticulturelle og 

ønologiske teknikker påvirket dypt Mourelle sitt syn på vinproduksjon.

Han returnerte til Spania bare 29 år gammel, Der han fant stor grad av tradisjonell vinproduksjon 

og han måtte lete etter vingårder som var åpne for hans synspunkter og metoder. Det han fant 

var Domain Valdepusa som allerede var banebrytende med ulike New World teknikker i Europa. 

Det var en perfekt match og han har vært Carlos Falco sin høyre hånd fra starten. Hans 

utmerkede arbeid har bidratt til å etablere Marques de Griñon en av de ledende innen inovasjon i 

spansk vinproduksjon.



Marques de Griñon

Vinhuset Marques de Griñon er en pioner i 

moderniseringen av vindyrking i Spania. Det 

ble grunnlagt i 1292 og ble overtatt av Carlos 

Flaco i1989. Navnet betyr «oliven 

landsbyen» og den ligger i Malpica del Tajo. 

Det produseres både olivenolje og vin på 

eiendommen. Vinhuset har som mål å 

fremme kvalitet og legger vekt på 

personligheten til hver av sine viner. Dette vil 

de oppnå gjennom å bruke druer som har 

lange  tradisjoner i området. 

De fokuserer utelukkende på røde viner. 

Viner de produserer er blant annet El Rincón

og SVMMA vin. De bruker stort sett Syrah, 

Petit Verdot og Cabernet Sauvignon. 

Årsproduksjonen er nå på ca. 350 000 

flasker.



Vinliste



Vinliste Navn Råstoff Produsent

Barranco Oscuro 1368 Pago Cerro Las Monjas 

2002

Garnacha, Syrah, Cabernet Sauvignon, 

Merlot, Tempranillo Barranco Oscuro

Barranco Oscuro 1368 Pago Cerro Las Monjas 

2004

Garnacha, Syrah, Cabernet Sauvignon, 

Cabernet Franc, Merlot Barranco Oscuro

Barranco Oscuro Rubaiyat 2009 Syrah 100% Barranco Oscuro

Barranco Oscuro Tres Uves 2010 Viognier, Vermentino, Vigiriega Barranco Oscuro

Barranco Oscuro Brut Nature 2012 Vigiriega 100% Barranco Oscuro

Dom. Lupier El Terroir 2009 Grenache 100% Dom. Lupier

Dom. Lupier La Dama 2009 Grenache 100% Dom. Lupier

Cauzón IraDei 2010

Cabernet Sauvignon 30%, Merlot 30%, 

Tempranillo 30%, Garnacha 10% Bod. Cauzón

Cauzón Pinot Noir 2010 Pinot Noir 100% Bod. Cauzón

Marqués de Griñon Summa Varietails 2006

Syrah 60%, Cabernet Sauvignon 30%, 

Petit Verdot 10% Marq. de Griñon


