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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



Romersk skulptur om 
vinfremstilling i romertiden





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



TEMPRANILLO
(Den lille, tidlige.)

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





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



Vinmarker langs Ribera del Duero



Ribera del Duero



Penafiel



Fra Penafiel med 
borgen i 
bakgrunnen. 

Den eldste del av 
borgen er fra 
1000-tallet. 



Fra Penafiel, Ribera del Duero



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



Utsikt fra borgen i 
Penafiel. 

Borgen og elven 
dannet grensen for 
Maurernes rike.



• 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





Alejandro Fernándes



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)







Condado de Haza, som eies av Alejandro 
Fernandez. 
Han eier også Pesquera. 



Alejandro Fernandez med sine tre viner fra HAZA: 

Crianza 

Reserva  

Alenza (30 mnd lagring i ny eik for beste druer)



Dyrking

• Bundet opp på espalier i lav høyde over bakken, i 
hovedsak biodynamisk- 2-3 klaser pr. stokk som er 
plantet og orientert for max soleksponering. 

• Skudd som har båret frukt blir fjernet, hakket opp og 
brukt som gjødsel sammen med møkk fra sauer og 
1000 limousin-kuer. 

• Dråpevanning. 
• Ved kjemisk innsats er det kun svovel som nyttes. 
• Druene er modne sent i september og høstes i oktober 

– manuelt.



Vinifikasjon

• Stilkene blir umiddelbart fjernet fra klasene, og de ”hele” 
druene blir lagt til gjæring i ståltanker  i 22-27  °C. 
Mosten blir pumpet over to ganger pr. dag. Etter 2-3 uker 
blir vinen presset, og resultatet blir ført over på ståltanker 
og blir der i ca. 20 dager. 

• Så går vinen over på amerikanske eikefat uten filtrering 
eller klaring. 

• Etter 16, 24 eller 36 mnd. på fat blir vinen tappet på 
flasker, hvor den får sin endelige modning. 









Altervin hos Pesquera







Nr 1: Pesquera 1998

(Pesquera Reserva 1998) "Deep, 
clear black-garnet hue. Lovely, sweet, 
ripe fruit with whiffs of vanillin oak. 
Very rich, concentrated and balanced, 
with mouth-filling flavors of dark 
chocolate and red berry fruit imbued 
with soft, combed tannins”.  
The Wine News Feb/March 2002 



Nr 2: Condado de Haza Reserva 2001

This wine is a big, but reasonably 
balanced --the only problem is a bit of 
heat on the finish, with waves of 
blackberries, with hints of tobacco. 92 
points



Nr 3: Pesquera Gran Reserva 1996

(Pesquera Tinto Gran Reserva 
1994) “Ruby-red. Sweet butter, spicy 
redcurrant, tobacco, smoke, game, 
milk chocolate and cedary oak on 
the nose. Fat, sweet, lush and very 
deep; broad and (deceptively?) open. 
Very strong, persistent fruit outlast 
the substantial tongue-coating 
tannins”.  
Stephen Tanzer’s, International 
Wine Cellar, November/December 
1999 





TORO
• Vinproduksjon fra før romersk tid. 

• DO Toro: Vest i regionen Castilla y León. Den dekker vestre del 
av provinsen Zamora og deler av Valladolid. 6200 hektar av totalt 
62,000 er registrert hos regulatorene, med 1,200 registerte 
vindyrkere.  Tinta de Toro er den dominerende druen.  

• Duero-elven og det svært tørre kontinentale klimaet, influert av 
den atlantiske kalkholdige jorden, gir området perfekte forhold for 
produksjon av høykvalitets viner. Årlig nedbør på 250 til 400mm, 
og antall soltimer på ca. 2.800, gir perfekte klimatiske forhold for 
vindyrking. 



DO  
 TORO

• På 1800-tallet ble store mengder vin eksportert til Frankrike 
for å fylle tomrommet etter phyloxera-pesten.  

• På 1970-tallet ble de første steg tatt for å opprette det som 
senere ble Toro Designation of Origin, som kulminerte i 1987.  

• I dag garanterer regulatorene i DO Toro vinene fra over 40 
vinprodusenter.



Toro Vingård



Rejadorados tekniske 
direktør , Jose Ignacio 
Chencho, er sjefsønolog 
for alle bodegaer innen 
DO Toro. 

Lagring i kjeller 
fra 1500-tallet.

Bodega Rejadorado fra 1999.



Nr 4: Rejadorado Crianza 2001
Parker Wine Adv.: 90+ points  

Deep ruby. Brooding cherry and blackcurrant 
aromas are complicated by cocoa and cola. 

Velvety cherry and dark berry preserve 
flavors are supported by firm tannins, which 

are slowly absorbed by the sweet fruit. 
Finishes with refreshing mineral bite and 
excellent persistence, strongly echoing the 

dark berry notes. This will benefit from a few 
years of patience.

Håndplukkede druer som sorteres 
på bånd. 60% fransk eik, 25% 
amerikansk, og 15% Romansk eik. 
Roble lagres ca. 6 mnd., Novellum 
ca. 12 og Sango ca. 18 months. 50 
% nye tønner. 
Vinstokkene er hhv. 15-25, 25-45, 
opp til 102 år.

89-90                                  91                             91-92   hos Parker



VEGA SICILIA og Ribera del Duero 

1864 Don Ely Lacanda returnerer fra Bordeaux med  Cab.Sauv., Merlot og Malbec. 
         Vega Santa Cecilia y Carrasacal ,som blir til Vega Sicilia. 
         750-800 meter over havet. 1000 hektar, med  202 hektar vinmarker. 
         Fem forskjellige eiere frem til 1982. 
 Ribera del DueroVinyards: 13,536 hectares   
 1999 Production: 251,330 hectoliters 
1950 Bare to bodegaer i Ribera del Duero. 
1982 Kjøpt av familen Alvarez 
1982 DO status til Ribera del Duero. 24 forskjellige bodegaer. 
2003 Ca. 110 bodegaer. 

UNICO lages i gode årganger (6-7 pr. tiår). Gjæres i store eikefat. 
  80 % Tinto Fino, 20 % Cab.Sauv.,Merlot  og Malbec. 
  Lagres på eik og flaske i ti år før salg. 
 “Markert kirsebærfarge med eksotisk, krydret og rik bouquet, fulgt av en elegant men 
 kraftig og kompleks smak med elementer av sorte frukter, pepper, sjokolade og 
 kaffebønner, som bygges opp mot en svært fremtredende avslutning.” (Wine Magazine, mai 
2003) 



Hovedgården. Vega Cicilia



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

Vega Sicilia 

Nær landsbyen 
Valbuena, med 
ca. 500 
innbyggere



Pablo Alvarez, Eier av Vega Sicilia 





Nr. 5: Vega Sicilia Pintia 2002

Kjøpt av Alvarez-familien i 1997. Første årgang 2001med 80 000 flasker. 30-50 år gammel Tinto de Toro 
(Tempranillo). 100% ny eik 70/30 French/American. Alle Vega-Sicilia's eiendommer  prøver å unngå grønne aromaer 
på den ene siden, og overmodenhet på den andre. Toro er utfordrende da det er en svært varm region, og dobbelt opp 

for Pintia siden gårdens terroir er i et ekstra varmt område. Druene plukkes i små 8 kg kasser som straks kjøles ned i 12 
timer, fulgt av 4 dager kald maceration, for å trekke ut ferske fruktige aromaer.  

Pintia 2006  
Vinen har deilig bjørnebær-aroma som er konsentrert med søtlig fokus, og med et visst muskulært tett preg. Den svært 

søte overdådige frukten fyller munnen integrert med røkfylt vaniljepreget eik. Dette er en stor vin med flott 
konsentrasjon, og den har på dette stadiet et ganske robust preg av tanniner.  Vinmakeren er sikker på at denne blir mer 

elegant med lagring, og deres forsøk fra 1997 tyder på at dette er riktig. 91/100. 

APERITIF: ****+ 
Produsent: Bod. Vega Sicilia 
Område: Toro 
Land: Spania 
Farge og duft: Mørk tett rød. Rik ung duft av røde og mørke 
bær, en del trevirke og eik. 
Smak: Bløtt fyldig anslag, konsentrert med søtlig frukt, gode 
tanniner, en del fat og jordsmonn i finishen. (2002) 
Vurdering: En moderne og vellaget vin som tåler å ligge 
minst tre-fire år til. Verd prisen. (2002) (07.03.06) 
Bruksområde: Grillet rødt kjøtt med god saus. 
Laget av: 100% tinto de toro 
Alkoholinnhold: 14,5% vol. 
Importør: Engelstad Vin og Brennevin

Parker: 95 poeng (2005) 
Wine  Spectator: 92 poeng





• PRIORATS HISTORIE. 
• 1100 tallet- Munker i klosteret Scala Dei. Prioren 

regjerte over 7 landsbyer-- Priorat(o).  
• 5000 hektar ødelagt av phylloxera 19 århundre.  

Nyplanting fra 1950. Kooperativer. DO Priorat i 
1954. Fokus på kvalitet fra 1985.  

• René Barbier fra 1979. 
• Catalansk godkjenning fra DO til DOQ status in 

2000, og nasjonal godkjenning til DOC i juli 
2009. (Nr. 2 i Spania, etter Rioja) 

• 1000 hektar i år 2000, 1800 hektar i 2009. 
• 85 vinprodusenter i dag, hvorav mange små.



Priorat-landskap, 3-400 moh.



Alvaro Palacios
Carles Pastrano 

Alvaro Palacios

Carles Pastrano.  
Costers del Siurana,  

René Barbier

Ricard Rofes,  
Vinmaker på Scala Dei siden 2007

Ankom til Gratallops i 1989 fra 
Rioja etter en stund med 
uvurderlig arbeidserfaring på 
Château Pétrus. 

En pioner I det nye Priorat på 20 
hektar. Stor vin :'Clos Mogador' –
blanding av Grenache, Carignan, 
Syrah og Cabernet Sauvignon 



Gratallops, hjertet av Priorat 







ABeL-gruppen på Costers del Siurana sammen med eieren Carles Pastrano



Nr. 6: Clos d’Obac 2003 (Costers del Siurana)  

  I landsbyen Gratallops.

Etablert 1979. Første viner 1989. 
World Wine Guide: Blant verdens 150 beste viner. 
Druer fra 50 år gamle Garnacha og Cariñena druestokker. 
Clos d’lObac 2003: 20 000 flasker 
 

Clos de 
l'Obac

Tørr rødvin. Blanding av of 35% Garnacha, 35% Cabernet 
Sauvignon, 10% Syrah, 10% Merlot og 10% Cariñena. 
Laget av druer fra vingårdene: Planassos, Les Comes, 
Vinya Gran, La Vaca, Guinarderes, el Camí de Lloà, la 
Capella and el Bellvís. 12 mnd i ny fransk eik.

Vinstokker: 10-100 år gamle,  
Druer: Garnacha Tinta (Grenache Noir), Cabernet Sauvignon, Cariñena 
(Carignan), Ull de Llebre (Tempranillo), Syrah, Merlot, Garnacha Blanca 
(Grenache Blanc), Cartuxá , Macabeo, Xarello, Moscatel de Alexandría  



92 poeng i snitt etter 4 anmeldelser (2003) 
Aperitif: ****+ Verdt prisen.(2000)

 
 

41906 Clos de l'Obac 2000 (399,-)  
Adressas anmeldelse (juni 2007) :

      

Nedsatt i pris 100 kroner fra 1.juli. 
Strålende, kruttsterk vin med solid 
bærekstrakt, hint av rød frukt, modne 
bær, plommer, lakris, vanillin og urter.  
Egnet mat: Retter av rødt kjøtt, lam, 
svin og modne oster. 

   
0-5 år

Hoveddrue: Garnacha  
Produsent: Costers del Siurana  



Takk for oppmerksomheten !


