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PRACHTWIJNEN 
uit natuurpark  
Sierra Nevada

Nelleke Maris en Dick Speelpenning zijn dol op het Zuid-
Spaanse Alpujarrasgebied én de lokale wijnen, die zij 

zelf in Nederland importeren. In slechts enkele jaren is 
hun bedrijf Granada Wijnen uitgegroeid tot dé specialist 
voor vinos uit Andalusië. Reden genoeg voor Sander de 

Vaan om met hen diverse bodega’s rond de machtige 
Sierra Nevada te bezoeken.

Tekst: Sander de Vaan | Foto’s: Bodegas
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In de Alpujarras bevinden zich diverse uitstekende wijnhui-
zen. Toch is het gebied vanwege bureaucratische beslomme-
ringen nog altijd geen officiële herkomstbenaming (Denomin-
ación de Origen). Gezien de kwaliteit van de wijnen lijdt het 
echter geen twijfel dat de regio vroeg of laat een D.O. zal wor-
den.

BODEGAS MÉNDEZ MOYA
José Méndez is een bijzonder man. Hij gaat niet alleen vol 
voor biodynamisch en vegan, maar is ook bereid om ‘zijn’ 
druiven ‘s zomers 24/7 te verdedigen. ‘Er lopen hier allerlei 
dieren rond, waaronder herten, wilde zwijnen en dassen. Op 
zich is dat mooi, maar ze zijn állemaal dol op druiven…’ En dus 
slaapt José in augustus en september in het veld en maakt hij 
om de twee uur een rondje met zijn vijf honden, omdat hun 
geur wilde dieren afschrikt.
De fraaie bodega van José en zijn vrouw Isabel ligt bij het 
plaatsje Dólar, iets ten noorden van de Sierra Nevada. Vrij 
uniek is dat hij uit principe geen sulfieten gebruikt: ‘Sulfiet 
doodt alle micro-organismen, zodat de most in feite geste-
riliseerd wordt en er geen natuurlijke gistcellen actief zijn. 
Er worden sulfieten in allerlei levensmiddelen gebruikt en ik 
vind dat een slechte ontwikkeling. In onze bodega vindt de 
gisting alleen met eigen cellen plaats, wat resulteert in wijnen 
die elk jaar behoorlijk van elkaar verschillen. Maar dat is juist 
het mooie aan dit vak...’
Méndez benut vooral Syrah, Tempranillo, Cabernet Sauvig-
non en Sauvignon Blanc. ‘De grond is hier leemachtig met re-
latief veel zand en kalk. Dat kan prachtige wijnen opleveren, 
maar je moet wel druppelirrigatie toepassen, want het regent 
weinig. En omdat we geen chemische middelen benutten kan 
een jaar wel eens verkeerd uitpakken. Zo was het in de Caber-
net-percelen afgelopen zomer juist erg vochtig, waardoor de 
druiven met meeldauw besmet werden. Dat betekent dus een 
Cabernet-loos jaar voor ons.’
Het gros van de wijngaarden ligt op 1300 meter hoogte, waar-
door de vinos van Méndez Moya een lekker fris zuurtje heb-
ben. De bodega produceert 50.000 flessen. Toppers zijn Syrah 
joven (heel fruitig) en een speciale blend van Tempranillo-cri-
anza uit 2013, met jonge Syrah en Cabernet uit 2018 (veel don-
ker fruit en een aangenaam dropje).

BODEGAS FUENTE VICTORIA
Nacho Suárez, manager van Bodegas Fuente Victoria in het 
oostelijke deel van de Alpujarras, heeft iets gepresteerd wat 
maar weinig Spaanse wijnhuizen gegeven is: hij exporteert 
witte wijn naar Zuid-Afrika, in het spreekwoordelijke hol van 
de wijnleeuw! Maar wie zijn witte Sulayr (= Zonneberg, de 

Moorse benaming voor Sierra Nevada) heeft geproefd, zal het 
meteen begrijpen: dit is een topwijn voor een zeer schappe-
lijke prijs.
Sulayr wordt vooral gemaakt van Macabeo en Jaén Blanca, een 
lokale variëteit die doet denken aan de Catalaanse Xarel.lo en 
sterk hint naar peer en appel. In De Wijngids 2020 werd deze 
vino zelfs bestempeld als ‘Beste koop witte wijn’: de experts 
schatten de prijs blind op 25 €, maar hij kost in Nederland 
9,95 €. 
De bodega bestaat sinds 2006 en beheert 35 ha met o.a. ook 
Tempranillo en Syrah. Nacho’s ouders slapen boven het kan-
toor, want ondanks de successen blijft dit een charmant fami-
liebedrijf. Over aanloop hebben zij overigens niet te klagen, 
want vanuit het kustgebied rond Almería komen veel dagjes-
mensen om hier aan de voet van het Natuurpark Sierra Neva-
da wijn in te slaan.
Naast wit maakt Nacho ook prima rode wijnen, zoals Talento 
(50% Syrah, 50% Tempranillo), maar in de toekomst wil hij 
minder met hout werken en meer voor jonge wijnen gaan: 
‘Dat is veel moeilijker, want met hout kun je het een en ander 
sturen, maar een vino joven moet je meteen temmen én ook al 
zijn kwaliteiten laten spreken.’
De meeste wijngaarden liggen op 950 tot 1300 meter, wat de 
frisheid van de vinos ten goede komt. Omdat de bodem voor-
al uit leem en leisteen bestaat, met hier en daar wat graniet, 
wordt de weinige neerslag (circa 375 ml) goed geabsorbeerd. 
Plantenziektes komen weinig voor, dankzij de droogte en een 
frisse bergbries die de percelen regelmatig schoonblaast.
Fuente Victoria produceert 100.000 flessen per jaar en alle 
wijnen vallen onder de kwaliteitsbenaming IGP Laujar-Alpu-
jarra. 

BODEGAS CALVENTE
Rond het plaatsje Jete, in de Valle Tropical ten noorden van 
Almuñécar (provincie Granada) groeien niet alleen tropische 
vruchten als mango’s, bananen, avocado’s en chirimoya’s, 
maar ook heerlijke druiven waarmee Bodegas Calvente prima 
wijnen maakt.
Eigenaar Horacio Calvente en zijn vrouw Josfina Pérez Mingo-
rance produceren 100.000 flessen per jaar, waaronder moun-
tain wines, omdat een deel van de 43 ha, kalkrijke wijngaarden 
in de hoger gelegen gebieden La Guindalera en Castillejos lig-
gen (de meeste op 800 tot 1250 meter).
Men benut o.a. Chardonnay, Viognier (wit) en Pinot Noir, 
Tempranillo, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot (rood), plus 
Petit Verdot (rosé), maar de kroonjuwelen worden gevormd 
door oude Moscatel-de-Alejandría-ranken uit het pré-phyl-
loxeratijdperk (dus ruim vóór 1900), die rond een kastanje-
boom uit 1600 staan.
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De witte Calvente Guindalera Blanco van deze Moscatel stond 
niet alleen op de wijnkaart van toprestaurant El Bullí, maar 
is ook present in 1001 Wines you must try before you die, van Neil 
Beckett. ‘Dat was natuurlijk een grote eer,’ lacht Josefina, ‘te-
meer omdat we op de steile hellingen bijna alles met de hand 
moeten doen…’
‘Overigens worden onze witte wijnen prachtig oud, vanwege 
de kwaliteit van de druiven en omdat we de wijn niet filteren. 
Vaak bottelen we ze pas na een jaar, want het is met wijn net 
als met kleine kinderen: hoe langer ze bij hun moeder zijn, 
hoe beter en sterker ze worden.’
Qua rood maakt Calvente onder meer een prima jonge tinto, 
La Guinda (Tempranillo, Syrah, 6 maanden Frans en Ameri-
kaans eiken) en Guindalera (10 maanden vatrijping – Caber-
net, Tempranillo, Syrah en Petit Verdot, waarbij de laatste va-
riëteit voor de frisheid zorgt). En heb je zin in bubbels, neem 
dan Rania Espumoso (Chardonnay, Viognier, Pinot Noir, Mos-
catel)!

BODEGAS GARCÍA DE VERDEVIQUE
Eén van de boeiendste bodega’s uit Las Alpujarras ligt ver-
scholen in een kleine vallei tegenover de mythische Almuha-
cén, de hoogste top van de Sierra Nevada (3478 m). Hier, op 
de flanken van de Sierra Contraviesa, beheren Antonio García 
en zijn zoon Alberto ruim 10 ha aan steile percelen, waarvan 
meerdere tot de allerhoogste wijngaarden van het Europese 
vasteland behoren.

De grond is leemachtig en rijk aan leisteenbrokken, zodat het 
schaarse regenwater (circa 350 ml) goed in de grond door-
dringt. Alberto: ‘We bevinden ons hier tussen de Sierra Neva-
da en de kust. Zonder de zachte zeebries zouden we hier geen 
wijn kunnen maken, want de besneeuwde Almuhacén func-
tioneert als een ijskast en dan moet je overdag wél genoeg 
warmte hebben. Daar staat tegenover dat de druiven hierdoor 
juist prima rijpen, met behoud van hun frisheid én een keur 
aan aroma’s.
Voor wit gebruikt Verdevique o.a. Viognier, Chardonnay en de 
autochtone Jaén Blanca en Vigiriego. Voor rood: Jaén Negra, 
Garnacha, Petit Verdot en Syrah, plus Tempranillo, die hier 
Tinto Varetuo heet en kleinere trossen en druiven met een 
dikkere schil levert dan zijn neven in La Rioja. Voor rosé zet 
men vooral Perruno in.
In totaal produceert Verdevique 25.000 flessen die meest-
al snel uitverkocht zijn. Zeer smakelijk is de jonge Vigiriego 
(joven), met hints van groene appel, venkel en honing. Wil je 
een wat complexere blanco, neem dan Vigiriego Blanco Crian-
za, die 4 maanden sur lie op Amerikaanse eiken heeft gerust. 
Qua rood is de Tinto joven (Tempranillo, Garnacha) een top-
per, die in Nederland met veel succes door Granada Wijnen 
verkocht wordt. Verder maakt Antonio een heerlijke rode field 
blend: ‘Op een door mijn opa aangelegd perceel staan Pinot 
Noir, Petit Verdot, Garnacha en Syrah kriskras door elkaar. We 
hebben de druiven bij elkaar gegooid en het resultaat was een 
prima tinto, Cuore Profundo…’

Voor meer info: WWW.GRANADAWIJNEN.NL (Dick en Nelleke organiseren samen met Cazebonne, specialisten in culinaire reizen, 
ook wijntrips naar Zuid-Spanje)!

http://www.granadawijnen.nl
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Voor lezers 
van Por Favor: 
van € 82,25 voor  

slechts € 72 
(gebruik kortingscode 'PF')

***

Ontdek verrassende wijnen uit 
de Sierra Nevada!

'Sierra Nevada proefdoos' met 6 originele wijnen van grote hoogte, waaronder:

Fuente Victoria Sulayr  
Unieke blend die maar liefst 
een 9 scoorde in de Volkskrant! 
Uitgeroepen tot 'beste koop wit' 
in Wijngids 2020.

Garcia de Verdevique Vigiriego barrica 
Gemaakt door, volgens Sander de Vaan, 
"één van de boeiendste bodega's uit 
Las Alpujarras" (zie foto hierboven). 
Spannende biowijn van dé druif van de 
Sierra Nevada. 

La cabra & la bota
Zachte wijn door persing m.b.v. 
zwaartekracht (free run juice). Lekker 
kruidig en met de smaak van koffie en 
cacao.

Bestel deze proefdoos op www.granadawijnen.nl (zie 'proefdozen')

Mendez Moya tinto 
Sulfietvrije, ongefilterde pure 
natuurwijn. Complex, zacht en 
vol donker fruit. Bio en vegan. 




