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DRIE 
VEELBELOVENDE 

WIJNSTREKEN 
Aan het eind van dit jaar verschijnt bij Uitgeverij Edicola 

Wijngids Spanje, waarin journalist Sander de Vaan zijn 
lezers meeneemt naar álle beroemde en minder beroemde 
wijnstreken op het Spaanse vasteland, de Balearen en de 

Canarische Eilanden.
Por Favor geeft hier een voorproefje, met focus op drie 

relatief onbekende, maar bijzondere gebieden: El Bierzo 
(in Castilla y León), Bullas (Regio Murcia) en Ribeira Sacra 

(Galicië).

Tekst | Sander de Vaan
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1 | EL BIERZO
El Bierzo vormt een overgangsgebied 
tussen de zware jongens uit de Ribera 
del Duero en de lichtere vinos uit Gali-
cië. In de hogere gebieden bestaat de 
bodem uit leisteen, graniet en zand, in 
de lagere gedeelten vooral uit klei. Het 
klimaat heeft Atlantische invloeden, 
maar de zon laat zich hier vaker zien 
dan bij de Galicische buren.
Voor rood is de Mencíadruif populair, 
voor wit gebruikt men met name Go-
dello en Doña Blanca. Tempranillo, 
Merlot, Cabernet Sauvignon, Malvasía 
en Palomino zijn ook toegestaan, maar 
in beperkte hoeveelheden, wil de wijn 
de DO-status krijgen (= Denominación 
de Origen, vergelijkbaar met de Franse 
Appélation Controlée).
Mencía’s doen volgens veel kenners 
denken aan Bourgognewijnen en zijn 
meestal licht van kleur, aromatisch en 
evenwichtig. Verder worden hier ook 
krachtige rosé’s en frisse witte wijnen 
gemaakt.

Bodega J. Palacios /  
Verónica Ortega
Ricardo Pérez Palacios zette het wat in-
geslapen El Bierzo begin deze eeuw op 
de wereldwijnkaart met soepele, com-
plexe rode wijnen. Zo veroverde Péta-

los (Mencía) mede door een fraai etiket 
met bloemblaadjes (= pétalos) de harten 
van veel liefhebbers.
In dit gebied vond Ricardo oude wijn-
gaarden op steile, amper bereikbare 
hellingen en doopte één ervan La Fara-
ona. De rode vinos van dit perceel zijn 
peperduur (vanaf 1400 €) én gewild bij 
een select publiek.
‘Wijn is een subliem voedingsmiddel,’ 
lacht hij, staand tussen de wijnranken. 
‘En gelukkig doen veel variëteiten het 
hier prima. Mencía heeft zich bijvoor-
beeld goed aangepast en levert frisse 
en tegelijk volumineuze wijnen, dank-
zij een lage zuurgraad en een sterk fru-
taal karakter.’
Palacios bewerkt 30 hectare en produ-
ceert 350.000 flessen per jaar. Hij ge-
bruikt ook enkele witte variëteiten, die 
hij in kleine hoeveelheden met blauwe 
druiven laat meegisten.

De Andalusische Verónica Ortega be-
landde via de Bourgogne in de Valtuil-
levallei. ‘Ik werd prompt verliefd op 
dit gebied, met zijn oude planten en 
“Atlantische” landklimaat, waardoor 
wijnen heel elegant en subtiel worden. 
De inheemse Mencía maakt de exclusi-
viteit compleet en levert boeiende, be-
grijpelijke vinos voor een breed publiek.’
‘Je moet wél zorgvuldig met deze soort 
omgaan. Neem de oogstdatum: pluk 
je een paar dagen te vroeg of te laat, 
dan krijg je een compleet andere wijn. 
Mooi is ook dat hij het terroir goed 
weergeeft. Als twee percelen van elkaar 

verschillen, proef je dat meteen in het 
eindresultaat.’
Ortega werkt met stenen amforen en 
oude vaten. ‘Omdat Mencía zo transpa-
rant en beïnvloedbaar is, benut ik geen 
nieuw hout, want dat zou al snel gaan 
overheersen. Oud hout en amforen 
houden de wijn puur en laten hem over 
het terroir en het jaar vertellen.’
Verónica produceert 40.000 flessen, 
waaronder heerlijke vinos als de rode 
ROC (Mencía).

2 | BULLAS
De DO ontleent zijn naam aan het dorp Bullas en omvat ook per-
celen rond Cehegín en bedevaartsoord Caravaca de la Cruz. Men 
maakt hier al eeuwen Monastrellwijn omdat die druif het met zijn 
dikke schil goed volhoudt in het harde mediterraan-continentale 
klimaat. 
Veel wijngaarden liggen in rivierdalen en hebben een kalkrijke on-
dergrond. Net als in het naburige Jumilla wordt het in Bullas ‘s zo-
mers warm, maar het kwik daalt er ’s winters sterker vanwege kou-
de lucht uit de westelijke bergen. De neerslag bedraagt 450 mm.
Tot eind vorige eeuw werd hier vooral rosé gemaakt, maar inmid-
dels is de verhouding tinto-rosado 50-50%. Rode Bullaswijnen zijn 
krachtig en vol, met aroma’s van o.a. zwarte bessen en kersen. 
Rosé’s hinten naar rood (soms ook tropisch) fruit en zijn door-
gaans erg soepel.
Bullas is een gebied met veel potentie, vanwege de prima prijs-kwa-
liteitverhouding én een nieuwe generatie wijnmakers die het ter-
roir in hun wijnen laat spreken.

 Julia Casado
Tijdens haar studie in Duitsland raakte celliste Julia Casado in 
de ban van de wijnwereld. Na een stage bij het fameuze Vega 
Sicilia vond ze in Bullas een perceel met oude Monastrell. Twee 
jaar later lanceerde ze een tinto onder de naam La del Terreno (De 
lokale druif) en had meteen succes: de befaamde wijncriticus 
Robert Parker gaf de wijn 92 punten.
Casado: ‘Soms is het zwaar, maar ik wil onafhankelijk zijn en 
mooie, duurzame wijnen maken. Gelukkig word ik door veel 
mensen gesteund. Toen ik ooit helemaal stuk zat na twintig uur 
druiven persen, kwam een buurvrouw met een warme maaltijd 
langs...’
De wijngaarden liggen in de mooie Venta del Pino-vallei, een 
natuurreservaat op 800 meter hoogte met een gevarieerde 
bodemstructuur. Zo bestaat het perceel met Monastrell uit 
graniet op een zanderige, leemachtige ondergrond en is haar 
andere plot, amper een kilometer verderop, kleiachtig met 
roodkleurig zand. 
‘Deze wijngaarden leveren totaal verschillende vinos. En om-
dat het relatief veel regent, komen ook andere planten tot hun 
recht: thijm, rozemarijn, espartogras.. Je vindt hier zelfs pad-
destoelen, een unicum in de regio!’
Casado werkt 100% biologisch en als een druivenoogst haar 
niet zint, slaat ze een jaar over. ‘Ik moet mijn lening terugbe-
talen, maar ik wil kwaliteit afleveren en niet tegen elke prijs.’
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Op maandag 8 juli is er een 
optreden van Pablo Sáinz Vil-
legas samen met Amsterdam 
Sinfonietta. In een speels en 
hartstochtelijk programma 
brengen zij muziek van Rod-
rigo tot Falla. Vorig jaar ver-
overde Pablo Sáinz Villegas al 
twee keer het publiek in Het 
Concertgebouw en nu komt hij 
terug naar Amsterdam met als 
motto ‘de ziel van de Spaanse 
gitaar’. Hij speelt warmbloedi-
ge stukken van alle tijden, van 
Boccherini tot Rodrigo. Op 8 
juli treedt Pablo Sáinz Ville-
gas, die onlangs een album 
uitbracht met de tenor Placido 
Domingo, op met een program-
ma vol traditionele én nieuwe 
Spaanse muziek. Amsterdam 
Sinfonietta opent onder lei-
ding van Candida Thompson 
met de suite uit Falla’s El amor 
brujo, waarin de zigeunerin 
Candela iedere nacht danst met 
de geest van haar man.

Op woensdag 3 juli viert Het 
Concertgebouw Opera in de 
Zomer, met onder meer aria’s 
uit de opera Carmen van Geor-
ges Bizet. Philharmonie zuid-
nederland, het Brabant Koor 
en een keur aan topvocalisten 
brengen de mooiste aria’s van 
Mozart, Puccini, Donizetti en 
vele anderen in een operafeest 
van herkenning. Meezingen 
mag op deze lange zomeravond 
vol verleiding en humor. Zo 
zingt de bariton Raoul Steffani 
onder meer het macho Je suis 
Brésilien, j’ai de l’or en schittert 
de mezzosopraan Karin Strobos 
in de tipsy aria Ah! quel diner! 
van Offenbach. U kunt zich al-
vast verheugen op veel momen-
ten van herkenning, zoals bij 
Bizets Habanera of Les tringles 
des sistres tintaient, het beroem-
de Zigeunerlied uit Carmen.

Op zondag 4 augustus is er een 
optreden van de pianist Juan 
Pablo de Lucca, een kleinzoon 
van tangozanger Alberto Cas-
tillo, samen met zijn in Oslo 
geformeerde kwintet El Muro 
Tango. De intense muziek 
van dit vijftal rasmuzikanten 
is jazzy, modern, energiek én 
Argentijns. De video bij hun 
single Nostálgico is El Muro 
Tango ten voeten uit: intense, 
broeierige tangomuziek, ge-
danst in een houten huis aan 
de ruige Atlantische kust. El 
Muro Tango maakt duidelijk 
dat warmbloedige tango ook 
uit het frisse Noorwegen kan 
komen! Het kwintet toert nu al 
een jaar of twee door Europa en 
Zuid-Amerika en op 4 augus-
tus doen zij Amsterdam aan. 
 
Op vrijdag 16 augustus treden 
in de Koorzaal van Het Con-
certgebouw twee topgitaristen 
uit verschillende werelden op. 
De flamenco van Eric Vaar-
zon Morel en de jazz van An-
ton Goudsmit gaan in de Jazz 
Club een spannend huwelijk 
aan in een concert dat zal ver-
rassen, want deze twee excen-
trieke gitaristen kennen geen 
muzikale grenzen. Los van el-
kaar zetten ze hun creativiteit 
en virtuositeit al jaren op zeer 
uiteenlopende manieren en in 
allerlei verschillende formaties 
in. In de Jazz Club kruisen nu 
eindelijk hun muzikale paden. 
Samen verkennen zij de grens-
gebieden van jazz, flamenco en 
alle muziek die zij leuk vinden. 
Een must voor de avontuurlijke 
muziekliefhebber, die op 16 au-
gustus twee keer de kans krijgt 
om een optreden bij te wonen: 
van 19.30 tot 20.30 en van 21.30 
tot 22.30 uur.

Dankzij de BankGiro Loterij kun je in juli en 
augustus in Amsterdam weer genieten van 
meer dan 80 prachtige ZomerConcerten, 
van Broadway tot Beethoven en van Mahler 
tot meezingers. Tijdens de BankGiro Loterij 
ZomerConcerten zijn diverse internationale 
toporkesten en grote sterren uit binnen– 
en buitenland te zien en te horen. Naast 
klassieke muziek is er ook ruimte voor jong 
talent en filmmuziek. Op 1 juli wordt de reeks 
ZomerConcerten feestelijk geopend met 
een optreden van Ilse DeLange en rondom 
de concerten kun je genieten van twee 
zomerse arrangementen. In de pauze is er een 
verfrissende Pink Gin & Tonic en na afloop 
kan er worden nagepraat onder het genot van 
Drinks & Bites. Voor de lezers van Por Favor 
zijn vier concerten extra interessant vanwege 
de link met Spanje en Portugal.

Spaanse zomer in het 
Concertgebouw3 | RIBEIRA SACRA 

Ribeira Sacra, in het noordwestelijke Galicië, is één van de mooiste wijnstreken van Spanje. De DO heeft het 
predikaat ‘heroïsche wijnbouw’ vanwege de zware werkomstandigheden op duizelingwekkend steile hellingen.
De Romeinen zagen al de potentie van dit gebied. Toen ze op zoek naar goud de Silrivier opvoeren raakten ze 
gecharmeerd van het haast mediterrane microklimaat en lieten slaven terrassen voor de wijnbouw aanleggen. Het echte goud 
vonden ze verderop in Valdeorras en El Bierzo, het rode goud werd voortaan hier gemaakt (ook keizer Julius Caesar was daar dol 
op).
De DO bestaat uit de subzones Amandi, Chantada, Quiroga-Bibei, Ribeiras do Miño en Ribeiras do Sil. Populair is Mencía (80% 
van het totaal), plus Godello, Albariño, Treixadura (wit) en Brancellao, Sousón, Merenzao en Tempranillo (rood).
In Ribeira Sacra is de grond arm aan voedingsstoffen en rijk aan mineralen. De bodem varieert van leisteen (in Amandi) tot 
kwarts en graniet (in Chantada). Ondanks het regenrijke klimaat heeft men op de terrassen weinig last van vochtigheid omdat 
de wind die meestal wegblaast.

Algueira
Fernando González is een heroïsche wijnmaker, want hij 
verbouwt druiven op hellingen van wel 85%: ‘Het valt niet 
mee, maar die steilte dwingt ons zonder machines te wer-
ken, zodat we meer controle over de planten hebben én 
voor maximale kwaliteit kunnen gaan.’
Hij gebruikt 15 variëteiten en heeft een zwak voor de in-
heemse Merenzao: ‘De druiven hebben weinig kleur en rij-
pen vroeg, zodat ze snel uitdrogen, maar als je ze de juiste 
aandacht geeft, leveren ze unieke wijnen met elegante tan-
nines, veel fruit en een fluwelen afdronk.’
‘Aanvankelijk kregen we kritiek, maar nu overlaadt men 
ons met loftuitingen, omdat Merenzao veel kenners aan 
Pinot Noir doet denken. Dat stimuleert ons om ook andere 
“vergeten” soorten te onderzoeken, zoals Blanco Legítimo 
en Espadeiro.’
Wijnen uit dit gebied zijn vaak niet goedkoop vanwege de 
hoge produktiekosten. Toch betaal je in Spanje amper een 
tientje voor Algueira Mencía – een prachtwijn met hints 
van frambozen en kruisbessen plus een toefje anijs.
Duurder, maar een absolute aanrader is Risco  
(Merenzao): elegant, met bergaroma’s en een soepele finale 
(Robert Parker: € 94, 33).

BankGiro Loterij ZomerConcerten: www.zomerconcerten.nl


