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Ribera del Duero

DE WIJNEN VAN
TEMPOS VEGA SICILIA

Op 29 augustus 2019 vond in Brussel de persvoorstelling plaats van de nieuwe
jaargangen van de wijnen van Tempos Vega Sicilia, de groep wijndomeinen
rond Vega Sicilia. De presentatie en degustatie vonden plaats in aanwezigheid
van Pablo Álvarez, CEO.

PIER R E PA U L S TA C A N O V
C o m m a n d e r ij G e n t
Fo t o's
H o r e c a M a g a z in e – L a B u e n a V i d a

Een wijnliefhebber kent Vega Sicilia als het vlaggenschip van Ribera del
Duero. Het domein produceerde reeds een van de bekendste en meest gegeerde wijnen toen de herkomstbenaming Ribera del Duero in 1982 het licht
zag. 1982 was ook het jaar waarin het legendarische wijngoed door de familie
Álvarez werd aangekocht, als eerste van de vijf domeinen die nu deel uitmaken
van Tempos Vega Sicilia.
In 1992 werd Alión gecreëerd, met de ambitie om een moderner type Ribera
del Duero in de markt te zetten. Het daaropvolgende jaar, in 1993 werd Oremus
in Hongarije opgericht, tot op heden de grootste investering in de Hongaarse
wijnindustrie. In 2001 volgde Pintia in Toro, een wijngebied meer stroomafwaarts langs de Duero. De recentste uitbreiding in 2007 was Macán, in Rioja,
in samenwerking met Benjamin de Rothschild. Pablo Álvarez benadrukt de
lange termijnvisie van het bedrijf dat door de jaren heen niet minder dan 120
miljoen euro in al deze projecten heeft geïnvesteerd.
Zoals het hoort concentreert de persvoorstelling zich op de degustatie van wijnen waarvan de nieuwe jaargangen de Belgische markt nu bereiken.

DE WIJNEN VAN TEMPOS VEGA SICILIA WORDEN VERDEELD DOOR
LA BUENA VIDA (MOL)
www.labuenavida.be
Pablo Álvarez, CEO van Tempos Vega Sicilia
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Geproefd
MACÁN - RIOJA
Voor dit project werden in Rioja Alta en Alavesa ongeveer 100ha aangekocht, verspreid
over 14 jaar, en over veel kleine percelen. De 100% tempranillowijnstokken van meer dan
35 jaar oud zorgen voor lage rendementen. 2009 was de eerste jaargang. Van bij het begin
worden twee wijnen geproduceerd: Macán (eerste wijn) en Macán Clásico (tweede wijn). De
selectie voor beide cuvées gebeurt na vinificatie. Dit zal evolueren naar een vaste selectie
van de percelen voor de eerste wijn. Beide cuvées rijpen 12 tot 14 maanden in vaten van
Franse eik, waarvan 60% nieuw en 40% van één wijn.
Macán Clásico 2015 DOC Rioja

Intens kersenrood met nog een paarse schijn. Rijpe geur met gebrande toetsen van drop,
zoete tabak, vanille en elegant rood fruit. Zeer fijne smaakstructuur, met nog sterk
aanwezige tannine, veel fruitmolligheid en voldoende frisheid. Goede, middellange afdronk
met nazinderende tannine.
Macán 2014 DOC Rioja

Donker kersenrood (intenser dan de Clásico), met iets meer evolutie. Minder toegankelijk
in de neus, nog wat gesloten; na walsen tabak, licht gerookt en rijpe zwarte kersen. Zeer
mondvullend, met mooi fruit, in balans met veel structuur. Zeer lange afdronk. Een zeer
mooie wijn, nu al aangenaam, maar met een goed bewaarpotentieel.

PINTIA - TORO
De herkomstbenaming Toro ligt langs de Duero, stroomafwaarts vergeleken met Ribera
del Duero. Het lager gelegen gebied is droger en warmer dan Rioja of Ribera del Duero. De
lokale versie van de tempranillo heet hier tinta de Toro.
Pintia omvat 120ha, exclusief aangeplant met tinta de Toro. Een groot deel daarvan werd
zonder Amerikaanse onderstam aangeplant; dankzij de zandbodem kan de druifluis hier
niet gedijen. De productie bedraagt 300.000 flessen.
De wijnen rijpen voor 70% op vaten van Franse eik en 30% op vaten van Amerikaanse eik.
De vaten van Franse eik worden aangekocht, die van Amerikaanse eik worden gemaakt in
de eigen kuiperij - ook voor andere domeinen van de groep. De vatlagering duurt 12 tot
15 maanden en daarna rust de gebottelde wijn nog minstens één jaar – meestal tot drie
jaar – voor verkoop.
Pintia 2014 DO Toro

Zeer intens donker kersenrood. Rijpe geur, met toets van kirsch en toch veel fris fruit.
Intens en mondvullend, met veel tannine en een lichte alcoholimpressie. Lange afdronk
met vooral rijp fruit.

ALIÓN – RIBERA DEL DUERO
Alión werd in 1992 opgericht als een nevenproject van Vega Sicilia, met de bedoeling een
totaal aparte wijn te maken. Het domein beslaat 150ha met enkel tinto fino – de lokale
benaming voor tempranillo. De wijn rijpt voor 100% op nieuwe vaten van Franse eik,
gedurende 12 tot 14 maanden. De assemblage van de apart gevinificeerde percelen gebeurt
bij botteling. De wijn rijpt twee jaar op fles voor verkoop.
Alión 2015 DO Ribera del Duero

Zeer donker, intens kersenrood. De wijn oogt nog jong. Rijpe aroma’s met aanvankelijk
vanille, zoethout, eucalyptus en drop. Na walsen komen donkere bosvruchten (zwarte bessen, bramen) opzetten. Veelbelovend. In de mond volgt een wijn met structuur, fijne maar
krachtige tannine, veel inhoud - sappig fruit met balans tussen molligheid en aciditeit. De
afdronk is lang en vooral fruitig.
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VEGA SICILIA - RIBERA DEL DUERO
Dit domein produceert wijn sinds 1864. De naam verwijst naar een nabijgelegen kapel
gewijd aan de heilige Cecilia en heeft dus niets te maken met Sicilië. Op het domein van in
totaal 1.000ha zijn er 150ha aangeplant. De wijngaard kent 90 verschillende bodemtypes,
wat het tot een zeer complex geheel maakt. Historisch werden er naast de tinto fino ook
Franse druivenrassen aangeplant. Merlot en cabernet sauvignon bevolken nog altijd 10%
van de wijngaard. Merlot gaat in de Valbuena, cabernet sauvignon in Único. Valbuena 5°
is de meest toegankelijke expressie van Vega Sicilia. De ‘5°’ verwijst naar het feit dat de
wijn vanaf het vijfde jaar na de oogst wordt gecommercialiseerd. De wijn rijpt eerst op een
combinatie van oude en nieuwe vaten van Franse en Amerikaanse eik en grote foeders van
20.000l. Daarna volgen 2,5 jaar rijping in de fles. Er worden gemiddeld 200 000 flessen
Valbuena 5° per jaar geproduceerd.
Valbuena 5° 2013 DO Ribera del Duero

Helder, intens robijnrood. Veel fris rood en zwart fruit in de neus, mooi fijn cederhout,
vanille (Amerikaanse eik) en vlierbloesem. Klassiek van snit in de mond, met veel frisheid,
afgeronde, edele tannine, maar ook sappig fruit dat de wijn toegankelijk maakt. Lange
afdronk. Mooie wijn in een moeilijk jaar.
Valbuena 5° 2014 DO Ribera del Duero

Nog jonge donker kersenrode kleur. Wat ingehouden aroma’s van rijp zwart fruit en een
houtimpressie. Sappig in de mond, met mooi afgeronde tannine, fris en rijp fruit. Een
elegante topwijn uit een mooi jaar – het millésime-karakter is in vergelijking met de 2013
duidelijk te merken.
Único rijpt vier jaar op fles na enkele jaren rijping in een combinatie van oude en

nieuwe vaten van Franse en Amerikaanse eik en grote foeders van 20.000l. De wijn komt
meestal pas na ongeveer 10 jaar op de markt. De huidige jaargang is 2009. Afhankelijk van
de jaargang worden er van Único 40.000 à 120.000 flessen geproduceerd.
Único 2009 DO Ribera del Duero

Nog intense kleur, tussen kersen- en robijnrood. Expressieve aroma’s, met onderbos,
ceder, tabak en veel rijp fruit op de achtergrond. Krachtige aanzet in de mond, met een
intense aciditeit, fijne tannine, mooi versmolten en met veel structuur. Een harmonieuze
wijn met veel kracht en elegantie.

De presentatie vond plaats in de lokalen van Excellis (Evere)
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Geproefd
OREMUS - TOKAJ
Tokaj is bekend om zijn zoete wijnen. Meer en meer wordt ook droge wijn geproduceerd. Van bij het begin van het Oremusproject, toen een primeur voor de regio, wordt hier droge wijn
gemaakt. 1999 was de eerste jaargang die werd gecommercialiseerd. Bij het recent proeven werd het verouderingspotentieel bevestigd. Momenteel experimenteert Oremus ook met rode
wijn, hoewel het niet de ambitie is om die op commerciële schaal te produceren.
Mandolás 2017 Tokaj

De naam Mandolás verwijst naar het perceel waarvan de furmint voor de wijn afkomstig is. De druiven worden in september geoogst -de percelen voor de zoete wijnen wachten tot oktober, wanneer
botrytis zich kan vormen. De wijn gist in nieuwe eikenvaten. De rijping gedurende zes maanden
gebeurt in kleine vaten van 136l die typisch zijn voor de regio en ook voor de zoete wijnen gebruikt
worden.
De wijn is lichtgeel, weinig intens, zeer helder. Aromatisch is hij expressief, met rijp wit fruit,
steranijs, citrusfruit, bloemen en vanille. De volle smaak wordt gedragen door een goede aciditeit,
met veel lengte. De houtlagering is mooi verweven. Een mooie gastronomische wijn.
Late harvest 2017 Tokaj

De druiven voor deze wijn hebben voor 50% botrytis. Deze wijn heeft een aciditeit van 7,5g/l en 115g/l
restsuiker.
Helder, lichtgoudgeel. Zeer expressief, bijna zoals muscaat, met aroma’s van witte peer, rijpe witte
perzik, abrikoos en bloemen. Veel fris fruit in de mond, met een mooie aciditeit in combinatie met de
zachte molligheid. Helemaal niet vermoeiend. Middellange afdronk.
5 Puttonyos 2010 Tokaj

Het aantal puttonyos verwijst naar de hoeveelheid botrytis-druivenpasta die aan de most werd
toegevoegd: 5 puttonyos komt overeen met 5 ‘mandjes’ van 25kg per vat van 136l. De wijnwetgeving
is intussen veranderd. Restsuiker is nu het bepalende criterium: een Aszú moet minimaal 120g/l
restsuiker bevatten. Het is nog steeds toegelaten om het overeenstemmende aantal puttonyos te
vermelden. Deze wijn heeft 148g/l restsuiker en een zuurgraad van 9,8g/l.
Goudgeel, zeer helder en briljant. Uitgesproken aroma’s van gedroogde abrikozen, honing, oranjebloesem, vanille en zoete amandel. In de smaak is de molligheid present maar in balans met de aciditeit.
De houtimpressie gaat mooi op in het geheel. Een zeer lange afdronk.

(vlnr) Peter Arijs, Pablo Álvarez, Luc Dewulf, Pierre Paul Stacanov

