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PARKER-CRITICUS  
LUÍS GUTIÉRREZ:

“Spaanse 
wijnmakers 

geloven 
eindelijk 
in eigen 

potentieel”
Tekst | Sander de Vaan    Foto’s | Estanis Nuñez
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Volgens slurpexpert Ilja Gort is de mening van 
Robert Parker (en zijn Wine Advocate team) zó 
belangrijk dat veel voorname wijnboeren uit de 
Bordeauxstreek eerst zijn rapportcijfers afwachten 
alvorens de prijzen van hun produkten vast te 
stellen. Hoge ‘Parkerpunten’ staan namelijk garant 
voor verkoopsucces.

Ook in Spanje bepaalt het Parkeroordeel niet zel-
den de keuze van de consument. In veel winkels zie 
je daarom regelmatig flessen met een kleine ronde 
sticker waarop het cijfer van de Wine Advocate wordt 
vermeld, zéker als dat boven de 90 ligt.

Robert zelf heeft Spanje sinds 2013 uitbesteed aan 
de Spanjaard Luis Gutiérrez. Deze voormalige IT-in-
genieur van multinational Tetrapack is zijn hele vol-
wassen leven al een gepassioneerd wijnliefhebber 
met een scherp analytisch vermogen. De wisseling 
van de wijnwacht leverde wél enkele accentver-
schuivingen op in de beoordelingen. Beiden houden 

natuurlijk van allerlei soorten vinos, maar Parker is 
meer fan van vrij stevige, houtgerijpte wijnen, ter-
wijl Gutiérrez een voorkeur lijkt te hebben voor klei-
ne bodega’s die net even anders te werk gaan dan 
hun concurrenten.

Kon je eind vorige eeuw nog wel eens tegen een 
Spaanse koppijnwijn aanlopen, vandaag de dag 
smaken vrijwel alle vinos goed tot hemels heerlijk, 
dankzij technische innovaties én een nieuwe, am-
bitieuze generatie producenten. Gutiérrez (1965) 
betoont zich zeer enthousiast over de huidige situ-
atie: ‘Spanje bevindt zich momenteel op een boei-
end keerpunt. We geloven nu eindelijk in ons eigen 
potentieel, in het terugkeren naar tradities en oude 
variëteiten, in het zoeken naar de essentie van elk 
terroir en in het produceren van wijnen met een ei-
gen karakter. De tijd dat we andere wijnen probeer-
den te kopiëren is gelukkig voorbij...’

Luis kan het weten, want hij proeft duizenden 

Spaanse wijnen per jaar. En alsof dat 
nog niet genoeg is, ‘doet’ hij ook nog 
Argentinië, Chili en de Franse Jura, in 
cycli van 16 maanden. Hoewel hij me-
nige blinde proeverij heeft gewonnen, 
test hij voor Parker enkel wijnen mét 
etiket, omdat dat logistiek minder om-
slachtig is én omdat het risico van ver-
gissingen drastisch vermindert.

Op de vraag wat hij vooral in een wijn 
zoekt reageert hij resoluut: ‘Emotie.’ 
Dan, na een korte pauze: ‘Wil een wijn 
minstens 90 punten krijgen, dan moet 
hij in het glas waarmaken wat er op het 
etiket vermeld staat. Het terroir en het 
jaar zijn natuurlijk van belang, maar 
ook de gebruikte variëteiten. Én alle 
eigenschappen van een wijn moeten 
absoluut in balans zijn.’

Nog maar al te vaak bestellen bui-
tenlanders in een Spaans restaurant 
een ‘veilige’ wijn, bij voorkeur uit het 
beroemde La Rioja of van een top-
bodega als Miguel Torres uit Cata-
lonië. Vinos uit andere, minder bekende 
gebieden als Montilla Moriles (nabij 
Córdoba), Montsant (niet ver van 
Tarragona) of Bullas (Murcia) laat men 
liever staan. En dat terwijl Spanje nu 
juist een ongekende keuze biedt aan 
uiteenlopende wijnen, van licht en 
soepel tot robuust en krachtig.

In elk van de 70 Spaanse Denominaciones 
de Origen (te vergelijken met de France 
Appelation d’Origine Contrôlée) maakt 
men nu opmerkelijke vinos met een heel 
eigen karakter, aldus Gutiérrez: ‘Overal 
in Spanje vind je vandaag de dag een 

enorm wijnpotentieel. Niet alleen in In 
beroemde DO’s als La Rioja, Ribera del 
Duero en Jérez, maar ook in “vergeten” 
regio’s als Extremadura en in meerdere 
gebieden langs de Middellandse Zee. 
Vergeet ook niet een kleine DO als Bier-
zo én de autonome regio’s Galicië en de 
Canarische Eilanden, waar men druk in 
de weer is met oude, lange tijd verwaar-
loosde druivenrassen.’

‘In Galicië maakt men bijvoorbeeld 
mooie wijnen van de tamelijk onbeken-
de Caíño Tinto en op de Canarische Ei-
landen scoort men goed met de lokale 
variëteiten Listán Negro en Listán Prie-
to (voor rood) en Listán Blanco (voor 
wit). Ook in Catalonië zijn diverse soor-
ten uit de vergetelheid gehaald, zoals 
Forcada en Gonfaus. Overigens gaat 
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het hier niet enkel om de druiven, want deze 
variëteiten staan vaak in oude wijngaarden 
tussen andere druivenstokken, zodat het 
vaak meer het terroir dan de druif is. Hoe 
het ook zij, de trend om oude variëteiten 
nieuw leven in te blazen juich ik alleen maar 
toe. En vaak is het succes groot... Neem de 
Garnacha, Cariñena en Monastrell: lange 
tijd werden die zwaar ondergewaardeerd en 
zelfs verwaarloosd, maar nu vind je ze terug 
in veel prachtige wijnen!’

Een ander opmerkelijk feit is dat je in Span-
je tegenwoordig prima bodega’s in alle soor-
ten en maten vindt. Zo heb je nabij Lérida 
het fraaie wijnhuis Raimat (deel van de gro-
te Codorniúgroep) met ruim 2000 hectare 

aan wijngaarden, terwijl celliste/oenologe 
Julia Casado in het Murciaanse dorpje Bul-
las op amper 3 hectare wijn maakt die door 
Gutiérrez en andere vooraanstaande wijn-
kenners evenzeer met hoge cijfers beloond 
werd.

‘Klopt,’ zegt de Spaanse Wine Advocate, ‘er 
is nu plaats voor grote en kleine wijnhui-
zen met heel verschillende vinos, want een 
steeds groter publiek waardeert die diver-
siteit. Een kleine, ambachtelijke wijnmaker 
zal nooit van z’n leven miljoenen flessen 
produceren en wereldwijd verkopen, maar 
er zijn wel degelijk interessante niches in de 
markt waar het vooral om persoonlijkheid 
en een eigen karakter gaat.’

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de gemiddelde 
Nederlander 3,44 € voor een wijntje uitgeeft. Dat prijs-
niveau heb je ook in Spanje, maar dan mis je wél veel 
heerlijke vinos die tussen de 5 en 35 € kosten. Wat zou 
Gutiérrez de Nederlandse consument aanbevelen? ‘Tja, 
met statistieken kun je zo’n beetje alles bewijzen en ge-
middelden zeggen ook niet al te veel... Een goedkope wijn 
die nergens naar smaakt is in wezen veel te duur, terwijl 
een dure wijn die je helemaal betovert uiteindelijk best 
goedkoop kan lijken. In het algemeen zou ik zeggen: zoek 
en proef diversiteit en kijk dan wat je het lekkerst vindt...’

‘Áls de portemonnee het toestaat, is het echter wel 
mooi om zo nu en dan iets van de beste wijnmakers van 
Spanje te proeven. Neem bijvoorbeeld een rode Pétalos 
van Descendientes de J. Palacio uit de Bierzostreek: een 
verrassend lekkere vino met een prijskaartje van circa 15 
€. Dat is nog altijd veel goedkoper dan de beroemde La 
Faraona van dezelfde bodega (circa 1200 €). En van Casa 

Castillo uit het Murciaanse Jumilla beveel ik nieuwsgie-
rige consumenten El Molar aan (winkelprijs circa 13 €), in 
plaats van de duurdere Pie Franco (circa 60 €).’

Op de vraag welke wijnen hem zélf recentelijk verrast 
hebben, hoeft Luis Gutiérrez niet lang na te denken: ‘Ik 
ben zeer onder de indruk van de rode El Ciruelo uit 2016 
van bodega Suertes del Marqués. Deze wijn komt uit de 
Orotava-vallei op Tenerife en heeft een woest, totaal 
vulkanisch karakter! Qua wit drink ik graag de pure, in-
tense Macharnudo 2016 van bodega De La Riva uit het 
Andalusische Jérez. En qua rosé ga ik voor een “clarete”, 
wat eigenlijk geen rosé is omdat hij gemaakt wordt uit 
een blend van blauwe en witte druiven: de ecologische 
Pícaro Clarete uit 2014 van bodega Dominio del Águila. 
Deze vino heeft een houtopvoeding gehad als ware het 
een rode wijn, maar naarmate hij langer op fles rijpt 
wordt hij steeds witter!’

Een steeds groter publiek waardeert 
die diversiteit.

‘De tijd dat we 
andere wijnen 
probeerden 
te kopiëren is 
gelukkig voorbij...’


