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MIGUEL TORRES:

 ‘WIJNMAKERS 
ZIJN SCHRIJVERS’

Bodegas Torres geldt als dé wijnpionier in Spanje. Terwijl 
men rond 1970 nog overal in het land loodzware, koppige 

slobbervinos maakte, was Miguel A. Torres al volop bezig met 
de modernisering van het produktieproces en de introductie 
van buitenlandse variëteiten als Cabernet Sauvignon, Merlot 

en Chardonnay.
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In 1979 zette de ondernemende Spanjaard zijn bodega op 
de wereldwijnkaart, toen hij met Gran Coronas Reserva de 
befaamde Olympiade van Gault Millau won, vóór Château-
Latour en Château Pichon-Lalande. En er volgden meer 
successen: de Amerikaanse wijngoeroe Robert Parker riep de 
bodega uit tot de belangrijkste van Spanje en het blad Drinks 
International betitelde het merk Torres tot “The World’s Most 
Admired Wine Brand”.
Inmiddels is met zijn zoon Miguel Torres Maczassek de vijfde 
generatie aan het bewind. ‘Een wijnmaker is in wezen een 
schrijver,’ zegt hij in zijn fraaie hoofdkwartier in Villafranca 
del Penedés, 60 km ten zuidwesten van Barcelona. ‘Wijn is als 
een goed boek dat ons vertelt over druiven, landschappen en 
mensen. Hij geeft de druivenstokken een stem, want een écht 
goede vino voert je uiteindelijk mee terug naar de wijngaard.’

Wereldberoemd
‘Mijn vader opende onze ogen met Gran Coronas, dat nu Mas 
La Plana heet. Spanje stond op dat moment niet bekend om 
haar single vineyards en niemand verwachtte dat we ons ooit 

met wereldberoemde wijnstreken zouden kunnen meten. 
Dankzij hem bleek echter dat Penedés en de rest van het 
land een groot potentieel hadden, wat een hele generatie 
wijnmakers inspireerde tot ingrijpende vernieuwingen en de 
productie van excelente wijnen.’
Gran Coronas bestond voor 100% uit Cabernet Sauvignon, een 
variëteit die Miguel A. Torres vanuit Frankrijk naar Spanje 
haalde. Velen versleten hem aanvankelijk voor gek, maar de 
Catalaan hield stug vol en creëerde een unieke wijn die vriend 
en vijand verbaasde vanwege de uitzonderlijke kwaliteit.
Ook qua duurzaamheid was Miguel A. Torres zijn tijd vooruit. 
‘Dankzij de vooruitziende blik van mijn vader werken we 
sinds 2007 aan ons Torres & Earth programma, dat een sterke 
reductie van de CO2-uitstoot beoogt, vanaf de wijngaard tot 
het laatste transport. Volgend jaar willen we – in vergelijking 
met 2008 – een reductie van 30% halen, met behulp van o.a. 
duurzame energie, logistieke eco-efficiency, optimisering van 
het watergebruik en herbebossing. We hebben al 12 miljoen 
euro geïnvesteerd en de CO2-reductie bedraagt op dit moment 
25,4 %.’ 
Leuk detail: de (wijn-)toeristentreintjes van de bodega in 
Villafranca del Penedés rijden op zonne-energie en komen uit 
Nederland!

Duitse vrouw
Vandaag de dag maakt Torres wijnen 
in tal van Spaanse Denominaciones de 
Origen (“D.O.”, te vergelijken met de 
Franse Appélation Controlée), zoals 
Penedés, La Rioja, Rueda, Rias Baixas 
en Ribera del Duero. Tot de populairste 
Torreswijnen behoren de kruidige 
Sangre de Toro (= ‘Stierenbloed’), de 
fruitige Viña Sol en de frisse, zeer 
aromatische Viña Esmeralda (allebei 
wit). Al deze vinos kosten minder dan 
10 € in de Spaanse supermarkt.
Voor fijnproevers is er nog de witte 
Waltraud, vernoemd naar de Duitse 
vrouw van Miguel A. Torres, met op 
het etiket een door haar getekende 
druivenstok, en Fransola, een heerlijke 
Sauvignon Blanc die acht maanden 
op hout heeft gerust en een soepele, 
boterige afdronk heeft plus een gouden 
glans.
Deze succeswijnen worden gemaakt 
van bekende variëteiten als Garnacha, 
Gewürztraminer en Riesling, maar de 
familie besteedt ook aandacht aan de 
recuperatie van vrijwel uitgestorven 
druivenrassen. ‘We doen dit al dertig 
jaar,’ zegt Torres Maczassek, ‘en hebben 
in onze wijngaarden ruim vijftig 
vergeten variëteiten weer tot leven 
gewekt, waarvan slechts enkele met 
een groot wijnpotentieel. Twee soorten 
– Garró en Querol – maken deel uit van 
Grans Muralles, een blend uit een single 
vineyard in de streek Conca de Barberà. 
Met andere soorten, zoals Moneu, 
hopen we binnenkort speciale wijnen 
voor de liefhebber te maken.’
‘De Penedésstreek heeft een 

wijnbouwtraditie van 2700 jaar 
en er waren hier vele tientallen 
druivensoorten voordat de phylloxera-
luis eind 19de eeuw vrijwel alle 
wijngaarden in Europa vernietigde. 
Veel variëteiten werden daarna niet 
meer geplant en het is geweldig om die 
nu, als een vorm van archeologische 
wijnbouw, weer tot leven te wekken. 
Naast Moneu heeft ook de witte 
Forcada veel potentieel: hij heeft zich 
goed aangepast aan het microklimaat 
in een hoger deel van de Penedés en 
volgend jaar gaan we een beperkt aantal 
flessen van deze soort produceren voor 
toprestaurants en speciaalzaken.’

Beter leven
Bodegas Torres is ook in Chili actief, 
waar Miguel een bijzondere ervaring 
had: ‘We wilden de País-variëteit in ere 
herstellen, die daar 500 jaar geleden 
voor het eerst geplant werd en de 
basis vormde voor de oudste vinos 
van Chili. Deze soort heeft echter niet 
zo veel prestige als Franse variëteiten 
en dus een zeer lage marktprijs. Toen 
we besloten om een mousserende 
País-rosé te maken, wilden we dat als 
Fair Trade doen en wel drie keer de 
marktprijs betalen.’
‘Op een dag bezocht ik een kleine 
boerderij waar País stond aangeplant 
en die door drie zussen van ruim in de 
zeventig werd geleid. Ik presenteerde 
hen ons project, maar ze weigerden 
mij hun druiven te verkopen. Een tijd 
later, nadat we hen eindelijk hadden 
overgehaald, zeiden ze dat ze gewoon 

niet konden geloven dat iemand zo’n 
prijs voor hun druiven wilde betalen. 
Inmiddels hebben zij een beter leven 
en is deze wijn (Estelado) meerdere 
malen tot beste mousserende wijn van 
Chili verkozen...’
Op de vraag welke wijnen hij 
Nederlanders en Belgen graag zou 
aanbevelen, twijfelt Miguel geen 
moment: ‘Qua rood stel ik Purgatori 
voor, uit de D.O. Costers del Segre: 
een beperkte productie met een 
heel Mediterraan profiel dat ons 
terugvoert naar 1770, toen monniken 
uit het Montserratklooster daar 
wijn begonnen te verbouwen uit 
boetedoening. Qua wit is Fransola 
uit de hoge Penedés zeer de moeite 
waard, omdat de koude nachten en 
gematigd warme dagen daar prachtige 
Sauvignon Blancs opleveren. Een 
mooie rosé is de door mijn zus Mireia 
gemaakte Jean León 3055. Deze wijn 
werd vernoemd naar de legendarische 
Spaanse taxichauffeur met het New 
Yorkse registratienummer 3055, die 
met La Scala zijn droom waarmaakte 
om een toprestaurant in Hollywood te 
starten.’
En wat drinkt Miguel Torres zelf bij 
een speciale gelegenheid en ongeacht 
de prijs? Hij glimlacht, zegt dan: 
‘Dat wordt Mas La Plana, de wijn die 
als Gran Coronas de internationale 
wijnwereld veroverde en een keerpunt 
vormt in onze familiegeschiedenis. 
Mijn voorouders begonnen 149 jaar 
geleden een klein wijnhuis met een 
paar wijngaarden en sindsdien probeert 
iedere generatie, ook de mijne, elke jaar 
weer nóg betere wijnen te maken.’


