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De viktigste rødvinsdruer i Portugal 
Periquita = Castelao Frances 
Touriga National. (Douro,intens, kompleks, portvin) 
Baga (Bairrada), Tanninrik. 
Trincadeira (Alentejo), Spicy 
Tinta Roriz ( lik Tempranillo)= Aragonez. Portvin + rød 
Tinta Barocca (Douro, lett,portvin og rød) (+Syd-Afrika) 
Tinta Amarela 
Touriga Francesa (Douro, robust, fyldig, noe lagring) 

Eksempel: Quinta do Cotto, Douro: 
25% TINTA RORIZ, 20% TOURIGA FRANCESA, 20% SOUCAO, 20% TINTA 
BARROCA, 10% TOURIGA NACIONAL, 5% BASTARDO 





Fra Douro-dalen. 
Vinterasser i bratte dalsider





Fra Douro-dalen



Elvebåt (RABELO) for transport av vin fra Regua 
til Vila Nova de Gaia (Porto)



Quinta do Crasto



Quinta do Crasto 
fra hjertet av Douro-dalen.

Eies av familien Roquette, med 
vinmaker fra Australia. 
Lager både rødvin og portvin. 
Druer: Touriga National og 
Tinta Roriz 
Oz Clarke: “Quinta do Crasto 
reserva er en en vidunderlig 
spenstig rødvin som blir 
myknet ved lagring på eik en 
kort periode”. 
Polet: “Dyp rubinrød farge, 
fruktig og med innslag av 
mørke bær, konsentert frukt i 
smaken, solid, lang ettersmak”. 

Tomas & Susana 
Roquette





Luktsenter

Smakssenter

Svelg

Bitterhet
Følsomt for aromaer

Syre
Salt

Søthet, tungespiss

Ufølsomt

Tunge og smaksområder 
(forenklet)





Vinfilosofi:  "Jeg liker viner med ytterligheter, så rike og tanninholdige som mulig,
men de må ha harmoni."

Røde Nieport-viner:

Batuta, siden 1999

Charme, siden 2000

Redoma, siden 1991

Quinta de Napoles

Dirk van der Niepoort
Dirk says that with Vertente he wants to 
make a wine that is more consumer friendly 
than Redoma with a bit more fruit. ‘Still, I 
don’t want to make a commercial easy 
drinking wine’. He hopes that with five years 
of age it will behave like a nice claret. Nice 
savoury berry and cherry fruit with a hint of 
green herbiness. The palate shows vibrant 
berry fruits with great depth, some structure 
and an appealing savoury character. Lovely 
balance to the fruit and nice spicy finish: a 
delicious wine that could probably do with a 
few more years.



Aperitifs anmeldelse: ****  
Farge og duft: Mørk rød. Mørke bær, plommer, kirsebær, jordsmonn og skog. 
Smak: Tett frukt i anslaget, modent bærpreg, litt tørr syredominert finish. (2001) 
Mat: Rødt kjøtt med fedme i tilberedningen.



Spanske druer: 
-Bobal: Lette røde og rosé. 
-Carinena: Robuste og velbalanserte viner. Blandes i Rioja, 
som Mazuelo. Dyrkes i Catalonia. 
-Cencibel: Samme som Tempranillo, men har annen karakter 
i syd. 
-Garnacha Tinta: Spanias mest plantede drue. Dyrkes i 
Priorat, Navarra m.m. Blandes i Rioja 
-Garnacha Tinorera= Alicante:Farget saft, blandingsdrue i 
enkle viner. 
-Graciano: Små mengder i Rioja og Navarra for tilsetting i 
små mengder. Som gir finesse og aldring (tanniner). 
-Juan Garcia: Lokal drue i Castile-Leon.  
-Listan Negro: På Canary Islands 
-Mencia: Ligner Cabernet Franc. Dyrkes rundt Valdeorras. 
Middels viner. 
-Monastrell: Utbredt i Murcia m.m.. Lager varierende og 
gode viner, (Mourvedre i Frankrike) 
-Tempranillo: Spanias hoveddrue. Rioja, Ribera del Duero, 
Navarra, Toro og Catalonia 

“Internasjonale” druer: Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Malbec, Pinot Noir Tempranillo



Fønikerne nær Gibraltar, ca 3000 år siden. 

Romerne fra 100 BC til 500 AD. Ny teknikk og 
utstrakt beplantning. Lagring i leirkrukker. 

Maurerne til 1492. Noe konsum, destillering til 
parfyme m.v. (Muslimer) 

Egen utvikling, kvalitetsheving og handelsvare 
over “hele” Spania 1600-1700-tallet. Bruk av 
eikefat for lagring og transport slutten av 1700-
tallet. (Første franske påvirkning) 

Marqués de Riscal kopierer franske metoder mid 
1800. (Andre franske påvikning) 

Vinlusa herjer i Frankrike 1860-90. (Senere i 
Spania) 

Miguel Torres i Catalonia introduserer moderne 
metoder (stål og regulering) fra 1960 (Tredje 
franske påvirkning.) 

Spansk vinhistorie i 7 punkter.

Vintanker hos Torres







Det sentrale RIOCA-området



Elven Ebro, med Rioca Alavesa til høyre



Rioja-landskap



The wine producing region of Rioja is situated in the 
Ebro valley. Its northern border is determined by the 
Sierra de Cantabria mountain range, and in the south 
by Sierra de la Demanda, and the resulting conditions 
create a very privileged environment for vineyards. 
The 57,000 hectares of vines which currently make up 
the region of the Denominación de Origen 
Calificada Rioja are located in three Autonomous 
Communities, La Rioja, the Basque Country and 
Navarra. Their average annual yield is 250 million 
litres, 85% of which is red wine, with the rest whites 
or rosés.

    SUB-AREAS CLIMATIC
INFLUENCE

APPROXIMATE
AREA OF

VINEYARDS
CHARACTERISTICS OF THE WINES

RIOJA ALTA Atlantic 24.457
hectares

- Medium alcohol content.
- Full-bodied with high total acidity
- Suitable for aging in casks

RIOJA ALAVESA Atlantic and
Mediterranean

12.050
hectares

- Red wines with average alcohol content and total acidity
- Ready for drinking (young wines obtained via carbonic
maceration) and also for aging in casks

RIOJA BAJA Mediterranean 20.907
hectares - Reds and rosés with higher alcohol content and extract
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Utviklingen i Rioja



En typisk hvit Rioja består av 

95 %  Viura 

5 % Malvasia 

Varierer 100-0 og 50-50 



TEMPRANILLO
(Den lille, tidligere.)

Synonymer: 
Cencibel 
Tinto Fino 
Tinto del Pais 
Tinto de Madrid 
Tinto de la Rioja 
Tinto de Toro 
Tinto Roriz 
Ull de Llebre 
Aragonez 
Grenache de Logrono 8



Den typiske røde Rioja-blandingen: 

70 % Tempranillo 
Gir fruktighet, rik bouquet, god syre 

og aldringsevne 

15 % Garnacha 
Gir ”kropp” og alkohol 

7.5 % Graciano 
Gir friskhet og fruktighet 

7,5 % Mazuelo 
Gir farge, tannin og aldringsevne 

(I tillegg kan noen % Viura tilsettes)
9



11



Kvalitetsgraderinger i Rioja
1 Sin Crianza 

Uten fatlagring. Årets produksjon rett på 
flaske

2 Crianza 
1 år på fat, 1 år på flaske eller tank

3 Reserva 
2 år på fat og 1 år på flaske

4 Gran Reserva 
3 år på fat og 2 år på flaske 12



Rioja-vintønner



13

Rioja Vintage Chart
1990-tallet var meget bra i Rioja med flere svært gode år.  

E=Excellent     VG=Very Good     G=Good     A=Average    S=Standard

1964 E 1977 S 1990 G
1965 A 1978 VG 1991 VG
1966 S 1979 S 1992 G
1967 S 1980 G 1993 G
1968 VG 1981 VG 1994 E
1969 S 1982 E 1995 E
1970 VG 1983 G 1996 VG
1971 A 1984 S 1997 G
1972 A 1985 G 1998 VG
1973 G 1986 G 1999 G
1974 G 1987 VG 2000 G
1975 VG 1988 G 2001 E
1976 G 1989 G 2002 A?



Groupo Faustino

Aperitif: ****+  Mat: Lam. 
Farge og duft: Mørk rød. Flott duft av røde bær, krydder, vanilje og eikekrydder. 
Smak: Følger duften m, fin bløthet, middels fylde, småelegant til siste dråpe. 
(1999)

2000



Marques de Riscal 

Etablert 1860 

Eies av Hurtago de Amezaga-familien 
Årsproduksjon 300 000 kasser 
Vingård 210 ha





110 x 30 km stort.  
58 Byer/tettsteder i kommunene Valladolid, Burgos, Soria og Segovia 
Temperaturer mellom -30 og + 42, med årsmiddel på + 11 C. 
2300  soltimer per år. (=6,3 per dag) 
Fra 700 til 1000 meter over havet, med 800 m som gjennomsnitt for 
vinområdene. 

.Tinta del Pais (Tempranillo) (Tinto Fino) 
Garnacha 
Merlot 
Malbec 
Cab.Sauvignon 
Albillo (hvit)

RIBERA DEL DUERO



Ribera del Duero



Vinmarker langs Ribera del Duero



Eldre gods fra Ribera-området



Penafiel



Fra Penafiel med 
borgen i 
bakgrunnen. 

Den eldste del av 
borgen er fra 
1000-tallet. 



Fra Penafiel, Ribera del Duero



Opprinnelig “tyrefekter-arena” mellom gammel bebyggelse inne i Penafiel. 
I bakgrunnen borgen, som er byens kjennemerke.



Festival 14.-18.august hvert år. 
Arenaen er på 3,5 mål.



Borgen i Peñafiel



PROTOS er den dominerende vin i Penafiel, 
og selskapet driver borgen som vinmuseum 
med omvisning og smaking.



Utsikt fra borgen i 
Penafiel. 

Borgen og elven 
dannet grensen for 
Maurernes rike.



Penafiel regnes 
som et  
gastronomisk 
sentrum



• Rioja:  Marquises of Riscal og Murrieta etablerte Bordeaux-type viner basert på 
Tempranillo i Logroño og Elciego . 

• Ribera: D. Eloy Lecanda Chaves startet en bodega i 1864 på et sted som het Pago de la 
Vega Santa Cecilia y Carrascal, som senere ble forkortet til 'Vega Sicilia'.  

• De neste 118 år ble vinen fra gården - kanskje den beste i hele Spania- og blant de 
dyreste, klassifisert som 'Vino de Mesa', til DO Ribera del Duero ble opprettet i 1982. 
Dette ble oppnådd etter at produsentene i området hadde kjempet for en slik 
anerkjennelse i flere år.  
 
 
 
  

 
Tempranillo-druen passer utmerket til de klimatiske ytterpunktene langs Duero, og 
frembringer mørk, noen ganger snerpende, fast rødvin uten å blande andre druetyper. 
Forskjellen mellom dag og natt 850 meter m.o.h. synes å virke positivt på kvaliteten. 
Syreinnholdet blir større enn fra andre deler av Spania, og vinene blir mer lagringsdyktige. 

Så sent som i 1988 var området preget av store kooperativer og små famileprodusenter, 
iblandet enkelte stjerne-produsenter. Senere har de små familieprodusentene blitt store, 
og stjernene hadde oppnådd internasjonal berømmelse (f.eks. Pesquera eller Mauro).



Ca 12500 hektar , og typisk 2200 planter pr.hektar.(3 m avstand) 
Max.70 liter saft pr 100 kg drue. 
Hoveddrue Tinta del Pais min 75 %(Tempranillo)+ Garnacha, Cab.Sauv., 
Malbec og Albillo (hvit).   Minst 11,2 % alkoholinnhold 

Vino Joven: Lagret på fat i 12 mnd. 
Crianza:  Lagret 12 mnd på fat og 1 år på flaske Selges etter 2 år  
                        (1.desember) 
Reserva:  Lagret 36 mnd på fat og flaske, og minst 12 mnd på  
                        fat.Selges etter 4 år. 
Gran Res: Eksepsjonell kvalitet. Minst 2 år på fat og 3 år på flaske.  
                        Selges etter 5 år. 

Ribera del Duero-data





PESQUERA og Alejandro Fernándes 
- Pesquera etablert 1972, 200 ha.  
- Fra 1980-tallet- 100 % Tempranillo. 
- Konsentrert frukt, mye alkohol, middels tannin. 
- Årsproduksjon 1 000 000 flasker Crianza /Reserva. 
- Vinstokker mellom 15 og 30 år (2003)

Gjæring mellom 22º and 27º C , med pumping 2 
ganger pr. dag. Etter gjæring presses skallene. 
Pesquera-vinene helles rett på eikefat uten 
klaring, for lagring i 16, 24 eller 36 months.



Condado de Haza, som eies av Alejandro 
Fernandez. 
(Crianza 33698 kr 193,70) Supervin: Alenza 

Han eier også Pesquera. 



Aperitif: ****+   
Farge og duft: Mørk rød. God duft av varme røde og mørke bær og fatkrydder. 
Smak: Fint elegant og stofflig anslag, en del kjernefrukt i midten, velintegrert fat, fine 
syrer og tanniner, sitter lenge. 
Mat: Allround.     Vurdering: Ypperlig matvin. Drikk nå eller innen to år. Godt kjøp.





The winemakers Javier and Mercedes Ausás The house of the Alvarez family 

Vega Sicilia 

Nær landsbyen 
Valbuena, med 
ca. 500 
innbyggere



Hovedgården. Vega Cicilia



Pablo Alvarez, Eier av Vega Sicilia 



Topp årgang 1991 

På polet for kr. 1645 . 

Nr 43001



Mariano Garcia, født 1944 på Vega Sicilias vingård 
i Valbuena de Duero. Studerte vinproduksjon i 
Madrid, for å arbeide i Frankrike. Ansatt av Jesus 
Anadon, Vega Sicilias vinmester på 50-60-tallet. 
Laget sin første Vega Sicilia 1968. 

Etablerte Alión, Vega Sicilias søster-vin i 1991. 

Familien opprettet Bodega Mauro i Toro, like 
utenfor DO Ribera del Duero. Første 
mikroproduksjon av Tinto de Toro-druer (Tempr.-
klone) 1994.  

Sluttet på Vega Sicilia i 1998, og kjøpte store 
områder i Toro, som ikke Vega Sicilia hadde fått tak 
i. (Egen DO Toro.) Nytt produksjonsanlegg i Toro 
heter San Roman, med egenproduksjon på 140 % av 
de druene de trenger. 

Med to sønner, Eduardo og Alberto. 

Siste prosjekt: AALTO i Roa de Duero. AALTO  PS 
2001 er fantastisk. Partner Javier Zaccagnini. 

Nye planer i Cigales, rett nord for Valladolid ?? 
 





Bodegas Peñalba Lopez, Finca Torremilanos 
Ved Aranda de Duero. Produsent siden 1903. 
Arbeid for DO (opprinnelig DO Torremilanos).  
230 hektar, mest Tempranillo,+ Cab.Sauv., 
Garnacha, Merlot og Viura. Av produksjonen 
selges 20 % som juvenes, 45 som Crianza, og 20 
% som reserva. Lager også “rosado-vin”. 

Crianza lagres typisk 19 måneder på amerikansk 
og fransk eik

Kr 100 i Danmark



Emilio Moro er en familieeid vingård 
med lange tradisjoner og 60 ha i 
Pesquera de Duero, Robert Parker gir 
92 poeng til vinen fra 1998.  
 
“Emilio Moro Ribera del Duero is deep 
cherry red/violet in color, with a nose of 
black cherry, black raspberry, licorice, 
vanilla and spice. Full-bodied with firm 
tannins, the wine is rich and complex 
with flavors of black fruits, truffles, and 
smoky oak. Aged 12 months in French 
and American oak, it is beautifully 
balanced to enjoy now and over the 
next 10 years. Long and rich on the 
finish.” 
 
Passer til grillet kjøtt, lam, paella og 
oster.



    2001  2000  1999  1998   1997  1996  1995  1994  1993 1992   1991  1990  1989  1988 1987  1986   1985 1984  1983

Rioja og RIBERA- årganger

Tommelfinger-regel for gode viner: 

Rioca:    Kan drikkes etter 5 år 
Ribera:   Kan drikkes etter 8 år



Aperitif: *****- Farge og duft: Mørk tett rød. Rik duft av modne røde og mørke skogsbær, 
stall, skog, lær, velhengt kjøtt, trevirke og pepper. 
Smak: Flott modent anslag, fin balanse med god frukt, fine syrer og snille tanniner, sitter 
godt og lenge med noe animalskhet og varm frukt i finishen. 
Mat: Vilt, rødt kjøtt.    Vurdering: Drikk nå eller innen et par år. Verd prisen.




