


UVAS AUTOCTONAS TINTAS





MENU

8 AUTOCHTONE DRUIVEN UIT SPANJE (UITGEZONDERD CATALONIE EN DE EILANDEN) UIT 8 APPELLATIES IN ALLE 
KWALITEITSNIVEAUS (VINO DE LA TIERRA, DO, DOC, VINO DE PAGO).

FORMULE

BLIND 

SELECTIE UIT DEZE LIJST

BASTARDO, BOBAL, BRUÑAL, CAIÑO, GRACIANO, JUAN GARCÍA, MATURANA, MENCÍA, PARRALETA, 
PRIETO PICUDO,  RUFETE, SOUSÓN, TEMPRANILLO, VIDADILLO



MENCÍA

8500 HA IN SPANJE
1400 HA IN PORTUGAL



CASTRO CANDAZ

Castro Candaz is een miniproject in Ribeira Sacra van Spanjes meest beroemde oenoloog Raúl Perez en Rodri Méndez 
van Forjas del Salnés in Rias Baixas. Hun bedoeling met dit project is om vroeger te oogsten zodat de wijnen
nooit hoger dan 13° alcohol uitkomen. Voor de liefhebbers van Bourgondische elegante wijnen.

Geschiedenis Castro Candaz
Recent project (eerste millésime was 2014), opgestart door Raúl en Rodri. Dit zijn enkele wijnen die beperkt worden
gevinifieerd en niet elk jaar beschikbaar zullen zijn. De diversiteit van Mencía wordt hier door Raúl verder uitgebreid.

Het nieuwe project is gelegen in het midden tussen Rias Baixas en Bierzo op dezelfde hoogteligging in Ribeira Sacra.
Castro Candaz is een pre-Romaanse burcht, strategisch gevestigd aan de Miño bij Chantada – Lugo. 
Terroir
Ribeira Sacra is één van de meest indrukwekkende appellaties van Spanje. Langs de rivier de Sil vinden we hoofdzakelijk steile 
leisteenhellingen. De subregio hier is Chantada, aan de Miño die hier breder en minder steil wordt. De ondergrond bevat hier 
meer graniet en minder leisteen. Het microklimaat is ook koeler en dat is interessant voor onze wijnbouwers. 
Variëteiten
Hoofdzakelijk Mencía, maar ook wat Alicante Bouschet, Domingo Pérez (locale naam voor Trousseau), Caino en Bastardo. 
Wijngaarden tussen 45 à 80 jaar oud.
Vinificatie
Er wordt vroeg geoogst. Maceratie en gisting met volledige trossen. Qua vinificatietechnieken is Raúl geen complex
iemand en is er weinig hocus pocus. Wijn wordt in de wijngaard gemaakt luidt het volgens Raúl en Rodri. Dit is van 

toepassing op al de wijnen die hij vinifieert op Castro Candaz tenzij anders vermeld.
Niet te rijp oogsten en maceraties in open, houten, gebruikte vaten met deels volledige druiventrossen. 
Het zoeken naar extractie door remontages is niet aan de orde, pisage van de chapeau is het alternatief. 
Rijping is steeds in gebruikte vaten van 500, 1500 en beperkt van 225 l.



Deze jongste telg van Castro Candaz werd voor de eerste 
keer gemaakt in 2018. Het is de enige Mencía die 
afkomstig is van verschillende wijngaarden, zowel in de 
noordelijke zone Chantada als in de Bibei-zone van 
Ribeira Sacra. Puur Mencía-fruit !
Vinificatie
De percelen voor deze wijn liggen in Chantada en in 
Bibei, het meest noordelijke en zuidelijke stuk van Ribeira 
Sacra, met vooral granietondergronden. Er wordt vroeger 
geoogst zodat de wijnen nooit meer dan 13° alcohol 
bevatten. Maceratie en gisting, volledig ontrist (als enige 
van de familie) in cuves inox.
Proefanalyse
Dit is de jonge snaak van de bende. In de neus veel rood 
fruit, uitbundig, nog klein beetje reductie dat weggaat na 
walsen. Neus heeft veel weg van Macération carbonique, 
maar dat is het niet. In de mond stevig jong fruit met toch 
nog krachtige tannines. Lange afdronk voor zo'n jeugdige 
wijn.
Bewaarpotentieel
Nu nog zeer jong, maar bedoeld om nu te drinken. Door 
zijn materie zeker nog mogelijk om te bewaren tot 2024.



VIDADILLO (de Almonacid) of CRESPIELLO

Deze druivensoort was tot rond 1900 wijdverspreid in 
deze regio. Tegenwoordig alleen verbouwd op twee 
berghellingen in de Ribera del Jiloca, die in 2001 werd 
geclassificeerd als Vino de la Tierra, ten zuidwesten van 
Zaragoza . Af en toe zijn ze ook te vinden in de 
naastgelegen DO Cariñena en er zijn enkele nieuwe 
projecten gestart. 
Ampelografisch vergelijkbaar met Garnacha Tinta maar 
niet gelijk. Vooral op kalkrijke bodems onder harde droge 
omstandigheden kon een bevredigende opbrengst worden 
behaald. De wijnstokken zijn kort, de druiven hangen 
dienovereenkomstig laag op de grond. Ze groeien erg 
snel en vergen veel onderhoud. De teelt vindt plaats 
tussen 600 en 1000 meter hoogte. De kleur doet denken 
aan Pinot Noir. De druif is van het lange cyclus type en is 
goed bestand tegen droogte en ziektes.



Vidadillo de Almonacid
MENGUANTE VIDADILLO 17

14% alcohol
10 maanden eik
Aangeplant op een arme, kalkrijke ‘canalejo’ ondergrond.
Intens donkere kleur, purperen reflecties.
Mooi rijp donker bosfruit, vijgenconfituur, florale impressies van Maartse
viooltjes, een zekere mineraliteit, aardse ondertoon, beetje sous-bois.

In de mond wordt de aardse ondertoon en frisse mineraliteit meteen bevestigd.
Soepele en sappige doorgang, mooie vlezigheid en mondvulling, 
persistente kruidigheid, toets zoethout, vijgen, mooie houtimpressies, 
mooi verweven tannines!
Lange, stevige afdronk.
Aanrader bij gegrild donker vlees, eend, haas, wildgerechten.



SOUSON

YEAR 1990 1999 2009

HECTARES 2 29 351

CULTIVATED AREA IN SPAIN



De Sousón of lokaal Retinto-druif genoemd, geen gemakkelijke druif om 
mee te werken, wordt geselecteerd van de beste wijnstokken uit de beste 
percelen. (Sousón (Vinhao-Sousao) is ook de basis van de rode Vinho 
Verde-wijnen uit Portugal)
Tot voor kort werd deze zelden als monovariëteit gemaakt, maar ter 
ondersteuning van andere variëteiten in een blend.
Afkomstig uit de Condado  de Tea subzone van de Rias Baixas 
(Pontevedra). 
Enkel het rijke en zuivere leksap wordt gebruikt voor deze wijn, zowel 
alcoholische als malolactische omzetting op inox, deze ondergaat dus 
geen rijping op hout.
Briljante, intense robijnrode wijn, met fijne, licht gekleurde tranen.
De neus is heerlijk fris in aanzet,vers zwart fruit (bosbessen, bramen), met 
aardse, minerale ondertoon. (ontwikkeld zich na wat jaren als . wild.)
Sappige aanzet, met mooie intensiteit in de mond, opnieuw fris zwart 
fruit, mooie, vrij strakke zuren, doch elegant.
Frisse, mineralige (nat krijt) middellange afdronk!
Nog erg jong, met een beetje geduld ontwikkelt deze wijn zijn wilde kant.



PRIETO PICUDO

Prieto Picudo is één van de belangrijkste druiven van de DO  
Tierra de León. De variëteit geeft diep gekleurde wijnen; met 
cleane aciditeit en hoge suiker- en tanninegehaltes. De 
concentratie geeft  Prieto Picudo wijnen een uniek karakter en 
smaak.

DO Tierra de Leon omvat Leonese gemeenten en enkele  uit 
Valladolid.  De hoofddruiven hier zijn mencía, prieto picudo en 
tempranillo.  Het verschil met andere regio’s is ongetwijfeld de 
autochtone prieto picudo. Originair  van Valdevimbre, Los Oteros 
en de oevers van de Cea, in León, goed voor  3000 hectares in de 
DO.

JAAR 1990 1999 2009

HECTARES 6.722 7.194 4.953

CULTIVATED AREA IN SPAIN



PRIETO PICUDO BELOTE CRIANZA 2016

Belote is de naam van een berg in Roales de Campos, een dorpje niet ver van Leon. In de 
jaren 60 waren hier nog meer dan 1.000 ha wijngaard, voornamelijk van de autochtone ‘prieto 
picudo’ druiven. Vandaag zijn er maar een paar percelen meer over. De 4 eigenaars van de 
bodega zijn gepensioneerd en hebben na verschillende loopbanen samen als doel gesteld om 
dit druivenras en de traditionele wijncultuur van deze regio te bewaren.

Stokken 15 jaar, 900m hoogte, klei
Spontane fermentatie in cement  12 maanden franse eiklagering in grotten waarin de bodega 
trouwens gevestigd is.   
Intense Kersenkleur, Neus fris fruit, met venkel en specerijen op de achtergrond 
Diep, penetrant, aards, scherp en mineraal 
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GRACIANO 
Druif  met zwarte schil uit noord Spanje, vnl. in Navarra en Rioja. Weinig voorkomend buiten Spanje, beperkt in 
Australia en California. Als Morrastel, ook in kleine kwantiteit in de Languedoc.
De klassieke Graciano wijn is gematigd tannisch, diep gekleurd en intens geparfumeerd, met aroma's van moerbei, violetjes 
en chocolade. In Rioja, waar de meeste rode wijnen opgevoed worden in eik, aangevuld met vanille en zoete specerijen.
Graciano's intense aroma maakt de variëteit zeer populair bij wijnmakers, die haar meestal blenden in klassieke Rioja Blend
met Tempranillo en Garnacha (er bestaan enkele monovariëtale voorbeelden zoals Contino, Valdemar, …).
De tegenwoordigheid in blends is merkbaar zelfs bij lage percentages gelijkaardig met Petit Verdot. 
Jammer genoeg zijn de Graciano stokken minder succesvol in de wijngaard. Zeer gevoelig aan meeldauw en met zeer lage 
rendementen is de variëteit onpopulair onder wijnbouwers – zeker diegenen betaald per kilogram met als gevolg dat in de 
20ste eeuw vele  Rioja domeinen hun Graciano uittrokken, ten voordele van modieuse soorten als Tempranillo en
Cabernet Sauvignon. Gelukkig is het tij gekeerd, zeker  in warme, droge  klimaten.
Alhoewel er meningsverschillen zijn, denkt men dat Graciano gelijk aan Sardinia's Cagnulari.

https://www.wine-searcher.com/regions-navarra
https://www.wine-searcher.com/regions-rioja
https://www.wine-searcher.com/regions-languedoc-roussillon
https://www.wine-searcher.com/grape-1689-rioja-red-blend
https://www.wine-searcher.com/grape-483-tempranillo
https://www.wine-searcher.com/grape-202-grenache-garnacha
https://www.wine-searcher.com/grape-365-petit-verdot
https://www.wine-searcher.com/grape-78-cagnulari


ULTERIOR GRACIANO PARCELA 17
Origineel van Rioja, maar levert hier in Castilla la Mancha zijn beste versie
Late ontbottting om lentevrieskou te ontlopen. Uitgedokterde zomerirrigatie. Levert wijn met 
stevige aciditeit en niet te alcoholisch onkarakteristiek voor Castilla-la Mancha. 
Fermentatie in afgekapte kegels van 10.000 liter. Daarna 10% in nieuwe franse eiken vaten van 
600 liter, de rest in aarden potten van ongeveer 5000 liter gedurende 8 maanden.
Voor de Portugezen onder ons aldaar bekend als Tinta Miuda
Finca: El Romeral Parcela: nº 17
Finca dedicada a la recuperación de variedades regionales minoritarias para un proyecto de 
investigación y desarrollo en el que Bodegas y Viñedos Verum colabora con 
el IVICAM (Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-Castilla La Mancha).
Coordenadas: 39.1993754, -3.0521719

Het domein geeft tot 7 jaar bewaartijd. 
Tasting note: Kersrood met kardinaalrand. Neus intens, violetjes, lavendel en andere 
aromatische kruiden, aangevuld met noten van zwart fruit en subtiele cacao. Mond intens, 
vol, met gepolijste tannines. Persistent met opnieuw zwart fruit en violetjes met een 
bittertoetsje.
Maridaje: Evita las alcachofas, los espárragos y cualquier plato con marcados cítricos, a partir 
de ahí disfruta con un bocadillo de jamón o con un salmón ahumado. Da igual pescados o 
carnes, su acidez y estructura te hará disfrutar.

, -

http://pagina.jccm.es/ivicam/index.html


JUAN GARCÍA



Juan García (uva) (Mouraton)

Juan García es una variedad de uva vinífera tinta española de la zona de Arribes del Duero de la provincia de 
Salamanca y de la provincia de Zamora. Aunque Juan García es la denominación más habitual, especialmente en la 
provincia de Zamora, también se la conoce como malvasía negra en algunos municipios de la zona salmantina y 
negra en algunos pueblos ribereños portugueses.[1] [2]
Se la considera uva autóctona de Arribes del Duero,siendo prácticamente imposible encontrarla fuera de esta zona. 
Proporciona excelentes vinos jóvenes, crianzas y reservas. También se utiliza como complementaria con otras
variedades de uva de Castilla y León y Galicia. Ocupa casi el 65% de los viñedos arribeños, llegando en algunos 

municipios como Fermoselle o Pereña al 90% de la superficie cultivada.[3] [4]

Esta uva se encuentra reconocida por la Orden APA/1819/2007 en el anexo y clasificada como variedad de vid en 
el Real Decreto 1472/2000 de 4 de agosto, por el que se regula el potencial de producción vitícola, 
Juan García o mouratón se considera variedad recomendada para la comunidad autónoma de Galicia y está 
autorizada para Castilla y León. Se usa como complementaria de otras variedades.[5] [6]
Es una de las variedades más apreciada por los viticultores de la zona de Arribes del Duero, junto con la bruñal o 
bastardillo chico, por su alto nivel productivo. Su hábitat habitual son laderas y terrazas del Duero y afluentes.[7] [8]



Una de sus principales características de adaptabilidad es que no tienen una brotación temprana, lo que descarta el riesgo 
de heladas en primavera. También son muy resistentes a las plagas y enfermedades, aunque es muy sensible en su 
esposición a la botrytis.[9] [10]
Los racimos de esta variedad se caracterizan por ser muy compactos y con mucho peso, los pedicelos son más bien cortos, 
las bayas grandes, elípticas, con la epidermis de tono azulado negruzco, con pulpa no coloreada y con pepitas. La hoja es 
pentagonal con cinco lóbulos, envés con pelosidad media, siendo el peciolo más corto que la nervadura principal. El 
pámpano es de tono avellana oscuro y los zarcillos están distribuidos sobre él de forma discontinua. Se trata de una 
variedad que suele fructificar a finales de septiembre.[11] [12]
Se trata de una uva que no presenta una elevada graduación alcohólica ni tampoco una alta acidez. Posee buenas aptitudes 
para la vinificación, por lo que suele ser el componente principal de los vinos de la Denominación de Origen Arribes. Estas 
uvas le confieren al vino una singularidad y tipicidad únicas e inconfundibles, dándoles un carácter especial, en el que se 
remarca su acompasada estructura y suavidad.[13] [14]

Los vinos obtenidos tienen un color rojo púrpura brillante, pero su característica principal reside en su complejo y elegante
abanico aromático, de frutales fragancias de bayas y frutos carnosos muy maduros, con llamativos toques especiados, que 
producen, como resultado final, un vino equilibrado y especialmente dotado para la crianza



MATURANA



Een lang vergeten maar geherwaardeerde autochtone 
druif uit de Rioja ´Maturana Tinta´, die momenteel nog 
niet wordt erkend door de Consejo Regulador en aldus 
als ´experimenteel´ dient te worden aangeduid op de 
fles, maar die door Bodega Valdemar gekoesterd 
wordt.
Zeer intense, diep donkere wijn, bijna opaak, 
granaatkleurige rand en gekleurde tranen. Expressieve 
aanzet met zwart fruit, licht geroosterde toetsen, koffie, 
cacao en fijne kruidige impressies. Zeer levendige en 
volle aanzet met donker fruit, ´kirsch´impressies, 
zoethout, van grote complexiteit die doorzet tot in de 
zeer elegante en lange afdronk. Fruitig, goed 
gestructureerd, geïntegreerde eik en mooi evenwicht.
18 maand franse eik..



BOBAL



RENDEMENT 3500KG /HA

ANALYSE
14-14,5 % ALCOHOL
PH 3,45 – 3,60
TOTALE SO2 0,075 – 0,090 g/l
TOTALE ACIDITEIT 6-6,5 g/l
RESIDUELE SUIKER 1,5 g/l 

MALOLACTISCHE IN BARRIQUE EN DEMI MUID, 
5 TOT 8 WEKEN BATONNAGE 

ELEVAGE 
18 MAAND EIK BARRIQUE, DEMI-MUID , FOUDRE 35 & 50 HL

Dieprood, jong van kleur. Rijpe rode bes, kers en kriek. Kruidig accent.
Aanzet volumineus, power, subtiele zuren, sappige fruittannines



Prijzen 
castro candaz  2019 15

Menguante Vidadillo 2017 10,95

manuel d'amaro souson 2015 11,7

Belive  2016 17,49

ulterior parcela 17 2016 16,5

Gran abadengo Reserva 2005 20,5

Valdemar maturana 2012 22,95

Mustiguillo Finca Terrrerazo 2019 27,37

Mencía

vidadillo (crespiello)

sousón (retinto)

prieto picudo

graciano

juan garcia (mouraton)

maturana

bobal

La buena vida

Espavino

Espavino

El Olivo

La buena vida

Espavino

Espavino

La buena vida


