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De wijnregio Garnachas de Gredos

� Sierra de Gredos is een klein bergachtige gebied op 80 km 
ten westen van de Spaanse hoofdstad Madrid. Hier staan 
nog zeer oude wijnstokken. 

� De historie van Sierra de Gredos gaat terug tot de 13e 
eeuw. Het waren vroeger klassieke en rustieke wijnen, die 
als het ware met mes en vork moesten worden 
geconsumeerd.



Kenmerken regio Garnachas de Gredos

� Imposante heuvels (bergen) tot 2.592 meter hoogte:
� In de hoogte = graniet
� Lager gelegen heuvels = leisteen
� In de vlakte = een afbrokkeling van graniet & aluviaal 

materiaal (500 à 800 meter hoogte)
� Continentaal bergachtig klimaat, met méditerrane invloeden
� Twee dominante druiven : Grenache (in al zijn variaties in rood) 

& Albillo Real (in wit)
� Alles manueel



De wijnregio Garnachas de Gredos

� De benaming "Sierra de Gredos" maakt sinds kort opgang, 
vooral onder invloed van Daniel Landi, de grote 
revolutionair van dit gebied. 

� Eigenlijk omhelst het al de wijngebieden in dit gebergte, 
dat wettelijk verdeeld is 3 regio’s:

� D.O. Méntrida (Toledo)
� D.O. Vinos de Madrid (Madrid)
� Vinos de la Tierra de Castilla y Leon (Avila)



De wijnregio Garnachas de Gredos

� De wijnen behoren vaak tot één van deze 3 appellaties, 
wat het geheel voor de consument zeer onoverzichtelijk 
maakt, aangezien het eigenlijk om één gebied gaat met 
dezelfde kenmerken. 

� Vandaar ook dat in de praktijk meer en meer over de 
“Sierra de Gredos” wordt gesproken. 

� In de toekomst zal dit waarschijnlijk geformaliseerd 
worden, maar dit is geen sinecure met 3 
herkomstbenamingen die erbij betrokken zijn.



Geschiedenis Garnachas de Gredos

� Een van de oudste wijnstreken van Spanje die om 
economische redenen compleet is verlaten

� In 1990 heeft Telmo Rodriguez de streek herondekt
� Begin de jaren 2000 kwam een jonge vriendengroep –

oenologen zich daar installeren
� Vanaf 2008 : oprichting Association Garnacheros de 

Gredos (14 wijnbouwers)
� Sinds 2015 een dossier voor een eigen AOP “Garnachas 

de Gredos”



Geschiedenis Garnachas de Gredos

� Sinds 2008: sterke focus op Garnacha (Grenache)
� Commando G en Daniel Landi zijn vandaag één van 

Spanjes voortrekkers van de nieuwe generatie oenologen. 
Dankzij hen heeft Spaanse Grenache een nieuwe definitie 
gekregen : die van de “finesse en elegantie”. 

� Grote vernieuwers van de Grenache, maar zij hebben er 
ook voor gezorgd dat de regio Sierra de Gredos als één 
gebied wordt gezien. 



Garnacha - wijnstokken

� Gemiddelde ouderdom van de 
garnachawijnstokken in Gredos is 
80 jaar. 

� Zeer laag bij de grond getailleerd 
en steeds in een korte gobbelet-
snoeimethode



Garnacha - amforenvinificatie

� De oude traditie van de 
amforen-vinificatie wordt bij 
verschillende wijnbouwers 
opnieuw geïntroduceerd. 

� Met deze oenologische
techniek willen ze de grenache
op een andere manier met O² 
laten rijpen.

� De wijnen zijn doorgaans iets 
zachter van smaak



De wijnregio Garnachas de Gredos



Wijn 1 & 2:
Garnacha de 
Gredos

Bodega Maranones



Wijn 1 & 2:
Garnacha de 
Gredos

Bodega Maranones

� Gestart in 2008 met 9.000 flessen
� Advocaat van opleiding, Fernando Garcia studeerde

wijnbouwkunde in Madrid en raakt daar bevriend met 
twee streekgenoten: Marc Isart (Bernabeleva) en
Daniel Gomez Landi (Dani Landi Viticultor)

� San Martin de Valdeiglesias = centrum wijnregio = 
kasteel ter beschikking van Gredos wijnboeren

� Voorvechter van het behoud van het patrimonium van 
de streek: herstel van de culturele rijkdom van de 
regio, zowel gebouwen maar ook wijnen

� De naam Marañones is heel toepasselijk ontleend
aan het Spaanse woord ‘cashewnoten’ = regio met 
veel olijfbomen, vijgen, amandelen en andere soorten
noten

� Vandaag 80.000 flessen: 20 % wit en 80 % rood (30 
ha / 42 percelen)



Wijn 1:
Garnacha de 
Gredos

Bodega Maranones

Picarana wit 2015

� Druif = 100 % Albillo
� Picarana = vogel in toppen van Gredos
� Terroir = graniet met zand
� Hoogte 750 meter
� 30-70 jaar oude stokken
� Geplukt in augustus (8-18 augustus)
� Koude pre-fermentatie van 10-20 uur
� Vergist sur lie op eikenhouten vaten, 

deels nieuw, voor 10 maanden
� 13.000 flessen



Wijn 2:
Garnacha de 
Gredos

Bodega Maranones

Pena Caballero 
2014

� 100 % Garnacha
� Percelen gelegen op de hoogste

toppen: single vineyard van 1,5 ha met 
50-70 jaar oude stokken

� Bodem van amper 10 cm dik met 
daaronder graniet

� Rustieke wijn met lange afdronk
� Vergisting in een open vat van 33 hl en

rijping voor 12 maanden op 500 liter 
eikenhouten gebruikte vaten

� Niet gefilterd
� 2000 flessen
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Wijn 3:
Garnacha de 
Gredos

Telmo Rodriguez

Pegaso 2011

� Studeerde aan universiteit van 
Bordeaux later Rhône bij August Clape

� Driving winemaker: woont in Madrid en 
rijdt met auto naar gebieden waar hij 
wijn maakt (diverse regio’s)

� Druif: 100% GARNACHA
� Vinificatie: in houten vaten van 3000 l
� Elevage: 24 à 30 maanden in Franse

eiken vaten van 400 / 500 L



Wijn 4:
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Cuatro monos

Danza del Viento

�



Wijn 4:
Garnacha de 
Gredos

Cuatro monos

Danza del Viento 
2014 ‘Molino 
Quymada’

� Vier vrienden die sinds 1999 de streek ontdekken
� In 2009 eerste wijnproductie (eigen consumptie)
� In 2010 eerste flessen voor het groot publiek
� Proberen de appellatiefylosofie van de Bourgogne 

na te streven
� Werken biologisch en bewerken hun terroir met 

paard
� Om en bij de 7ha groot

� 100% garnacha
� Eén druif & één perceel
� Zanderige bodem met rotsondergrond (graniet)
� 80 jaar oude wijnstoken met zeer laag rendement
� Streeft naar een pH van minder dan 3 



Wijnen 5 & 6:
Garnacha de 
Gredos

Daniel Landi

Commando G

Twee domeinen in één: Commando G & Daniel Landi



Wijn 5:
Garnacha de 
Gredos

Daniel Landi

Las Uvas dela Ira 
2015
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Wijn 5:
Garnacha de 
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Daniel Landi

Las Uvas dela Ira
2013

� 5 ha
� Freak m.b.t. tot grenache, met ideaal-

referentie Chateau Rayas
� Anti-jamy-wines
� Maceratie extreem lang: 70 dagen
� Voor beide domeinen focus op 3 elementaire

vinologische principes:Mineraliteit (tijd)
� Elegantie (druif)
� Fraicheur (steeltjes)
� De beste wijnen komen van wijngaarden die 

Oost-Noord georiënteerd zijn
� “The roots are the key of the wine”



Wijnen 5:
Garnacha de 
Gredos

Daniel Landi

Las Uvas de la Ira
2013

� Zand/leem-bodem
� 750m hoogte in de Sierra la 

Vincente
� 20hl/ha
� 100% garnacha
� Productie van amper 15.000 

flessen
� Citrus-aroma’s is the 

olfactologische target
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Wijn 6:
Garnacha de 
Gredos

Commando G

Rozas 1 Cru 2014

� Eigendom van twee boezemvrienden: Fernando 
Garcia Alonso & Daniel Landi

� Delen alles (?)
� 15ha
� Drie terroirs = drie soorten wijnen:

¡ San Martin: kruidig en zwart fruit
¡ Rozas: floraal en aardbeio
¡ Toledo: citrus en krijtachtig

� Productie van 40.000 flessen
� Zeer strenge selectie: druifje per druifje (1 

plukkist per uur)
� Alles manueel (de enige machine is de pers en

de pomp) 



Wijn 6:
Garnacha de 
Gredos

Commando G

Rozas 1 Cru 2014

� Geen ontristing
� Rendement 15hl/ha
� 100% garnacha
� 1400 meter hoogte
� Zeer humide streek
� 1 perceel = 1 druif = 1 cru 

(Bourgogne-principe)
� 800 à 1000 flessen



Wijn 7:
Garnacha de 
Gredos

Jimenez-Landi

Pielaga 2014
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Wijn 7:
Garnacha de 
Gredos

Jimenez-Landi

Pielaga 2014

� 100 % Garnacha
� 60 jaar oude wijnstokken
� 700-800m hoogte
� Bodem: graniet/ zandgrond/sterk gedegradeerde

bodem/PH 
� Klimaat: extreem continentaal met lichte invloed

van de oceaan
� Pielago: biologich, rekening houdend met de 

Steinerkalender
� 14.5% alcohol
� Gerijpt in grote eiken open vaten: +/-15 maand
� Rendement: 12hl/ha
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2014
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Wijn 8:
Garnacha de 
Gredos

Bodega 
Bernabeleva

Arroyo del Tortolas 
2014

� Druif: Garnacha 100%
� Wijngaard: 1,25 ha groot – hoogte 750-800m –

steile helling noordelijk gericht – wijnstokken
ong. 65j oud – biodynamische wijnbouw.

� Bodem: Graniet
� Oogst: 100% manueel
� Rendement: ong. 30hl/ha.
� Vinificatie:  Koude prefermentatie – alcoholische

fermentatie in grote houten foeders – zeer lange
maceratie 50 dagen – ong. 50% ontristing –
dagelijkse “foulage met voeten of stamper -
nadien malolactische “fermentatie” en verdere
rijping in gebruikte houten vaten van 225-600 l 
gedurende 14 maanden



De zorro’s 2018 ? 

de andere Zorro’s met de Baskische Voorzitter in het 
midden, in volle overpeinzing over de volgende 

uitdaging



Prijzen:

� Wijn 1 (Picarana wit): 13 euro
� Wijn 2 (Pena Caballera): 25 euro
� Wijn 3 (Pegaso): 33 euro
� Wijn 4 (Danza del Viento): 19 euro
� Wijn 5 (Uvas de la Ira) : 22 euro
� Wijn 6 (Rozas 1cru) : 29 euro
� Wijn 7 (Pielago) : 27,5 euro
� Wijn 8 (Arroyo del Tortolas) : 23 

euro


