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Met de neus in het glas 

Beste wijnvrienden, natuurlijk voor iedereen de beste (wijn)wensen voor het jaar 2019, als ik dit 
schrijf is het jaar al voor een twaalfde deel voorbij, maar voor dit verslag moeten we ons weer even 
verplaatsen naar 6 januari toen het jaar nog helemaal vers was. Met een aantal zo langzamerhand 
klassieke evenementen waarvan dit er één is, het KOFFIE-WIJN NIEUWJAARSCONCERT een 
vast item. Zo ook dit jaar. En ook nu werden we weer gastvrij ontvangen op het Jordan Lyceum 
waar we deze ochtend een concert kregen voorgeschoteld door "Tierra Llana Music"die voor ons 
Latijns-Amerikaans en Spaanse muziek gingen spelen. Een muzikale reis door ver-schillende 
stijlen. 
Een vijftal muzikanten bespeelden diverse originele muziekinstrumenten ondersteund door zang, en 
vooral veel enthousiasme. 
Zoals gebruikelijk stond om half elf de koffie en thee klaar om de gasten te ontvangen, bekenden en 
oude bekenden konden elkaar weer ontmoeten, en ook "oude leden " wisten ons gelukkig weer te 
vinden. Onze voorzitter heette iedereen van harte welkomn in het bijzonder rector Ingrid v.d. Neut 
met echtgenoot. Fijn dat zij bijna elk jaar weer belangstelling tonen. 
Het werd hoog tijd voor de muziek, en dat gebeurde met veel passie, soms snelle ritmes en vertolkt 
door diverse instrumenten. De leider van de band vertelde tussen de nummers door iets over de ten 
gehore te brengen nummers. Hoe kun je een jaar beter beginnen dan met hele mooie en ritmische 
muziek, gebracht door enthousiaste mensen die hun vak verstaan. De pauze brak dan ook eigenlijk 
veel te snel aan. In die pauze zoals gebruikelijk de koffie en de thee en natuurlijk gebak. We hadden 
weer even gelegenheid om oude vriendschappen te her of te vernieuwen en iedereen de beste 
wensen te doen toekomen. 

TIERRA LLANA MUSIC 

Latijns-Amerikaanse en Spaanse muziek voor "geluid-fijnproevers". 
Van Sonora tot Tierra del Fuego, Tierra Llana zal ons meenemen op een smakelijke, muzikale reis 

voor geest en ziel. 

Leden band: Peer, Herman, Sonny, Miguel and Mariano. 
Meer informatie vind je op: www.facebook.com/TierraLlanaMusic. 

Na de pauze kregen we nog een aantal fraaie nummers te horen om van te genieten. En zo gaat dat 
bijna altijd, het slot komt dan te vroeg. Dat deze muziek en musici bij de toehoorders in de smaak 
vielen bleek wel uit het langdurige applaus. Ook de voorzitter sprak zijn hartelijke dank uit voor het 
gebodene. Het werd tijd voor de Nieuwjaarsheildronk en de toespraak met daarbij het overhandigen 
van diverse flessen wijn aan die mensen die zich weer hebben ingespannen om het geheel weer te 





doen slagen. Ook dank aan de rector van het Jordan en naturlijk niet te vergeten de donatie aan een 
project dat werd of wordt gekozen door Bartimeus, alweer zo'n adres dat we koesteren om zijn 
gastvrijheid. 
Zo langzamerhand verdwenen de muziekliefhebbers naar huis en konden de proevers op weg gaan 
naar ons proeflokaal waar de broodjes klaarstonden om de hongerigen te spijzen alvorens we over
gingen naar de Riojaproeverij die zou worden gepresenteerd door onze wijnmeester Jan Vegter. 

Ik dacht dat we een totaal van liefst 42 proevers konden noteren, en dan mag je gerust spreken van 
een gevulde zaal. 
Ik hoef het bijna niet te zeggen, maar als Jan voor de klas staat dan kun je verwachten dat naast zijn 
mondelinge informatie, ook die via de beelden optimaal zijn verzorgd. De doelstelling zoals hij dat 
toelichtte van deze Rioja proeverij was om aan te tonen dat het wat stoffige imago dat om deze 
wijnen zweefde zo goed als verdwenen is. Evenals dat b.v. in Frankrijk het geval was en is, is het 
feit dat veel jonge hoog opgeleide jonge wijnboeren de zaken behoorlijk hebben omgeploegd, 
letterlijk en figuurlijk. En om even op die doelstelling terug te komen. Jan wilde aantonen en laten 
proeven dat ook de relatief goedkopere wijnen alleszins het proberen waard zijn. En na een 
grondige inleiding, begonnen we niet direct met een rode wijn, want men maakt hier ook 
uitstekende witte wijnen, en de eerste daarvan was de Luis Canas Rioja Blanco 2017. Een wijn die 
wordt gemaakt van de Viura druif en Malvasia. Een helder lichtgele wijn met wat 
floraals in de neus, citroentje en geel fruit. Geur en kleur bescheiden. Een vrij hoge zuurgraad in de 
mond, wat bitters en doet enigszins schraal aan. Korte afdronk. 
In zijn totaal geen onplezierige wijn, best goed gemaakt, maar ook weer niet zo datje er van op de 
banken gaat staan. 
Een Capellania Bianco Reserva 2014 , voor 100% gemaakt van de Viura druif is onze tweede wijn, 
afkomstig van het huis Marqués de Murrieta. 
Een heldere bleekgele wijn, wat dikker van structuur dan wijn 1, in de neus wat floraal, geel fruit, 
ananas en aromatisch. Redelijk intens. In de mond een vrij hoge zuurgraad, lichte bitters en een 
spoortje zoet. Rijp geel fruit, vrij dik en doet in de mond fluwelig aan. Vrij hoog in zijn smaken en 
met een redelijke balans. Prima wijn, en duidelijk van goede afkomst. 
En dan over naar de rode wijnen, van eenvoudig tot hoog geclassificeerd en daarom de Campo 
Vieja Gamacha 2017. Gewoon verkrijgbaar bij onze grootgrutter. Een helderrode wijn met een 
spoortje paars. In de geur melkzuren, rood fruit en een rubbertje. Gematigd aangenaam. In de mond 
in eerste aanzet wat zoet, aardbeienfruit, flinke zuren. Prikkeltje op de tong. Vrij strak in de mond, 
lichte jammy-tonen, bitters. De melkzuren storen wat. Aardig glas wijn, mist wat karakter. 
Verbonden met een lange traditie. Marqués de Riscal waarvan de tweede rode wijn afkomstig is, 
mag als een bekend wijnhuis worden beschouwd dat al heel lang wijnen maakt. Wij proefden de 
Vino Collada Tinto 2015. Voor 95% gemaakt van de Tempranillodruif aangevuld met wat Graciano 
en Mazuelo. In het glas een lichtrode wijn met nog een zweem paars. Ook hier in de neus dat rub
bertje, rood fruit, houttonen en kruidigheid. In de smaak redelijk hoge zoeten, vrij zachte zuren en 
tannines. Lichte bitters. Wat filmend in de mond, goede smaakintensiteit en redelijk geconcentreerd. 
Goed glas wijn, niet al te gecompliceerd, maar voldoet zeker 
We gaan zo langzamerhand klimmen in de kwaliteitsopbouw en gaan naar wijn nummer 5. Dat er 
grote verschillen in het Riojagebied zijn is niet alleen een kwestie van goede of minder goede grond 
of een iets betere ligging enz. Maar we moeten ook bedenken dat dit een langerekt wijngebied is 
wat aan de oostzijde richting Middellandse Zee gaat terwijl, de westzijde richting de bergen en de 
Atlantische Oceaan. Diverse klimaatinvloeden zijn zeker aantoonbaar 
Onze vijfde wijn is afkomstig uit de Rioja Alavesa, de andere delen zijn Rioja Alta en Rioja Baja. 
De vermelding op een aparte sticker geeft aan dat dit een Crianza is, d.w.z dat de vatrijping 12 
maanden is, daarna flesrijping, vat of tank. Totaal 24 maanden. De te proeven wijn was de Glorioso 
van Bodegas Palacio, 2015. De wijn was mooi helder paarsrood met een redelijke intensiteit. In de 
neus zacht rood fruit, lichte houttoets, wat kruidigheid en wat mint. In zijn smaken een goede 
zoet/zuurverhouding waarbij de tannines en bitters tamelijk rauw aandeden. Wel goed fruit. In de 
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mond licht filmend met wat ruwe kantjes. Korte afdronk. Smakelijk en stevig. 
Een Crianza uit het jaar 2014 van de BodegasVivanco steelt de etiketen show met een afbeelding 
van de wereldberoemde kunstenaar MIRO. Je moet er even naar kijken, maar dan zie erg veel 
aardige (wijn) zaken. Deze wijn gemaakt van 95% Tempranillo en aangevuld met wat Graciano en 
Maturata. Die laatste was mij volkomen onbekend. Bij het nazoeken bleek deze druif Maturana te 
heten en komt eigenlijk alleen voor in de Rioja waar hij wordt gemengd met de Tempranillo. Geeft 
als hij solo wordt gemaakt, veel wijnplezier voor betrekkelijk weinig geld met intens zwoel fhiit, 
lichte vanilletoon en heeft mooie zuren. Bij de 2% die in deze wijn zit kan hij misschien wat 
plooien gladstrijken, waar hij meestal ook voor wordt gebruikt. 
Deze Crianza DOC van Palacio had een fraai rood met een randje paars, helder Goed rood fruit, 
kersen en kruiden met een bescheiden vanilletoon. Dat zette zich voort in de mond met vriendelijke 
tannines, betrekkelijk veel zoet, zachte zuren en lichte bitters. Filmend in de mond, plezierig en met 
een goede balans. 
Voor de meesten van ons is de volgende wijn (misschien) een feest der herkenning. Marqués de 
Caceres. Ik denk dat het jaren geleden, toen er bijna nog geen sprake was van hele uitgebreide 
assortimenten, dit zo'n beetje de eerste Rioja was waar de beginnende wijnliefhebber mee kennis
maakte, en plezier aan beleefde. 
Deze Marqués is een Reserva uit het jaar 2012 met 85% Tempranillo en 10% Granacha plus 5% 
Graciano. En mooie donkerrode kleur in het glas, redelijk intens. Naast het toch wel dominante 
hout/vanille ook rood fruit en wat kruiderij in zijn geuren. Deze keimierken vonden we ook terug in 
zijn smaken met daarbij een redelijk hoog zoet met goede zuren. Bitters wat stevig, tannines mooi 
zacht. Licht filmend mondgevoel en met een vrij lange afdronk. Heeft iets boertigs. Toch wel prima. 
Een andere Reserva 2012 komt van de Bodega Burgo Viejo met eigenlijk dezelfde samenstelling als 
in de voorgaande wijn. We zien dan ook dat hier de Tempranillo de boventoon voert aangevuld met 
wat kleinere hoeveelheden van druivensoorten als Graciano, Mazuela e.a. 
In ons glas een wat roodbruine wijn, redelijk helder. In de neus nog behoorlijk gesloten maar 
waarin heel herkenbaar kruidigheid, toast, zacht rood fruit en een houttoon. In de mond een prima 
verhouding zoet/zuur met zachte tannines en bitters. Het hout mooi versmolten. Fruit nog prima 
aanwezig. Elegante en zachte wijn met karakter. Balans. Filmend in de mond. 
Ons volgende "slachtoflFer"mogen we toch wel bijzonder noemen. Vina Tondonia is niet alleen een 
gerenommeerd wijnhuis, het bestaat ook al zeer lang Zoals het etiket aangeeft sinds 1877. Nu zal 
men ongetwijfeld met de tijd zijn meegegaan, het etiket doet anders vermoeden, we noemen zoiets 
denk ik klassiek. Een ouderwets etiket met plaatjes, fantasierijke krullenletters en het ziet er toch 
wel mooi uit. Nu is onze wijn niet zo oud, maar een wijn uit 2004 mag er best wezen, het is een 
reserva. Als bijzonderheid mag je toch aanmerken de vatlagering: 6 jaar foudre. De 
druivensamenstelling wijkt niet echt af van het gebruikelijke, 75% Tempranillo, 15% Graciano en 
10% Mazuela. 
In het glas een roodbruine kleur, redelijk helder, wel dat oudere zweem in de kleur. Verder heel vief 
In de neus een lichte oxidatietoon, maggie, kruiderij en een likeurtje. We proefden een vrij hoog 
zoetgehalte met daarbij weinig zuren en wat bitters (prima). Vrij zachte, maar toch nog krachtige 
wijn. Was de neus niet zo veelbelovend, de smaak was prima in orde, afdronk behoorlijk lang, en 
filmend in de mond. Best nog een aantrekkelijke bejaarde (hoewel). 
Hoewel het misschien lijkt of alle wijnen achter elkaar werden doorgenomen. Jan vertelde ons 
behoorlijk wat weetjes, visueel ondersteund door beelden en teksten. Hier en daar zal ik er nog wat 
doorvlechten. 
Op naar wijn nummer 10. Dit keer een 100% Tempranillo-wijn van Bodegas SanVincente. Heel wat 
jonger dan de voorgaande wijn, 2012. 
Dat kon je al duidelijk zien aan de kleur van deze wijn, donkerrood met paarse reflexen, helder en 
mooi. In zijn geuren zoet rood fruit, ook wat ouder fruit! en houttonen. Redelijk samengesteld. 
Naast wat ouder rood fruit prima zoeten en zuren, lichte bitters en zachte tannines. Mooi in balans. 
Ik zou zeggen prima op dronk. Rijp, vrij breed en met een mooie afdronk. En als we dan moeten 
afsluiten, laten we dat dan in stijl doen, met een Gran Reserva van Muga, de Prado Enea 2010. 





Ik zou zeggen prima op dronk. Rijp, vrij breed en met een mooie afdronk. En als we dan moeten 
afsluiten, laten we dat dan in stijl doen, met een Gran Reserva van Muga, de Prado Enea 2010. 
80% Tempranillo met de resterende druivensoorten als Graciano, Mazuela en Gamacha, en die 
laatste kom je hier niet zoveel tegen. 
Een roodbruine wijn in ons glas, oranje randje en mooi helder In eerste instantie wat moeite met het 
loskomen, later hout, mooi versmolten, kruidigheid en zoet rood fruit, eenmaal los, vrij intens. 
Een goede zuurgraad met daarbij flinke zoettonen, lichte bitters en zachte tannines. Zacht en rijp. 
Filmend mondgevoel, prima balans. Lang en breed met een heerlijke afdronk. Smaakintensiteit 
hoog. Mooi glas wijn!!. 
En zoals dat nu eenmaal gaat, ook zo'n lange dag vliegt dan voorbij, begonnen met een prima 
concert, een Nieuwjaarstoast en een mooie proeverij. Niet alleen een lange dag voor de gasten, maar 
ook voor de organisatie. Jan, onze onvolprezen wijimieester en allen die deze dag tot een succes 
maakten, en dat laatste mogen we toch wel zeggen. 
Wat ik vooral hier moet en wil memoreren is het feit dat zoals in de voorgaande jaren onze 
wijnvrienden uit Breda weer acte de précence gaven, vrienden die wij zeer waarderen en die, naar ik 
aanneem een plezierige dag hebben gehad bij onze afdeling. Zullen we zeggen tot volgend jaar 
Breda? 
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P r o e f l i j s t R i o j a Nederlands Wijngilde afd. Utrecht 

6/01/2019 

1. Luis Canas Rioja Blanco 2017 € 7,50 

2. Marqués de Murrieta Rioja Capellania Blanco Reserva 2014 € 22,95 

3. Campo Viejo Garnacha 2017 € 6,99 

4. Marqués de Riscal Vino Collada Tinto 2015 € 7,25 n' 

5. Glorioso Crianza 2015 € 5,99 ' ̂  

6. Vivanco Rioja Crianza 2014 € 11,45 ^ 

7. Marqués de Caceres Reserva 2012 € 12,05 

8. Bodegas Burgo Viejo Rioja Reserva 2012 € 13,50 

9. Vina Tondonia Tinto Reserva 2004 € 26,28 

lO.San Vicente 2012 €36,00 

11. Muga Prado Enea Gran Reserva 2010 € 39,00 
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BODEGAS LUIS CANAS 
VILLABUENA DE ALAVA - ESPANA 

PRODUCT OF SPAIN 

Land 
Streek 
Gemeente 
Wijn 
Prop/Vit. 
Kwaliteit 
Druiven 
Jaar 
Opvoeding 

Beoordeling 

Kleur 
Geur 
Smaak 
Totaal 

R i o j a 

WIJNl. 

NW N° 969409 V2 
Este Consejo ÜÊgukdor 

califica y garantiza este v i n a 

C O S E C H A 2 0 1 7 

Spanje. 
Rioja. 
Villabuena de Alva. 
LuisCanas. 
Bodegas Luis Canas. 
DOC. 
Viura, Malvasia. 
2017. 
75% Frans eiken, 25% Amerikaans eiken. 4 Maanden. 

Lichtgeel, helder Intensiteit, redelijk. 
Floraal, geel fruit, ananas. Citroentje. 
Zoetgehalte is redelijk, zuurgraad vrij hoog. Bitters. 
Niet onaardig. Ietwat schraal. Redelijk in balans. Afdronk kort. 



VIURA 
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VH N" 30Q049 
Este Consejo Regulador califica 

y garantiza este vino como; 

RESERVA 
COSECiA _ i 4 

WIJN 2. 

Land Spanje. 
Streek Rioja. 
Gemeente Logrono. 
Wijn Capellania. 
PropMt. Marqués de Murrieta. 
Kwaliteit Reserva. 
Druiven 100% Viura. 
Jaar 2014. 

Beoordeling 

Kleur 
Geur 
Smaak 
Totaal 

Helder bleekgeel, iets dikker dan wijn 1. 
Floraal, geel fruit (ananas), aromatisch, redelijk intens. 
Hoge zuurgraad, zoeten matig, licht bittertje. Rijp geel fruit. Vrij dik. 
Filmend in de mond, redelijke balans. Vrij hoge smaakintensiteit. Afdronk redelijk 
lang. Goed glas. 



WIJN 3. 

Land : Spanje. 
Streek : Rioja. 
Gemeente : Fuenmayor. 
Wijn : Campo Viejo. 
PropA'it. : Bodegas Campo Viejo. 
Kwaliteit : DOC. 
Druiven : Gamacha. 
Jaar :2017 

Beoordeling : 
Kleur : Helder rood/paars. 
Geur : Melkzuren, rood fmit. Rubbertje. 
Smaak : Zoetje (aardbeien), zuren gem tot hoog. Prikkelt. 
Totaal: : Mondgevoel is vrij strak. Wat jammy-tonen. Lichte bitters. Melkzuren storen wat. 

Balans redelijk. Complexiteit weinig. 



VINA COLLADA 
BY 

MARQUÉS RISCAL 
ELCIEGO (ESPANA) 

R I O J A 

Land : Spanje. 
Streek : Rioja. 
Gemeente : Elciego. 
Wijn : Vina collada 
PropMt. : Marqués de Riscal. 
Kwaliteit : DOC. 
Druiven : 95% Temprarallo,3% Graciano en 2% Mazuelo. 
Jaar : 2015. 

Beoordeling : 

Kleur : Helder lichtrood, nog iets paars. 
Geur : Rubbertje, rood fruit, houttonen (vanille), kruidig. 
Smaak : Zoeten redelijk hoog, zuren gemiddeld. Zachte tannines, lichte bitters. 
Totaal : Licht filmend in de mond, goede smaakintensiteit. Geconcentreerd. Prima glas wijn. 
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Land 
Streek 
Gemeente 
Wijn 
Prop/Vit. 
Kwaliteit 
Druiven 
Jaar 

SON" 369630 
Este Conseio Regulador califica 

y garantiza este vino como: 

C R I A N Z A 

COSECHA 2 0 1 ^ ^ 

WIJN 5. 

Spanje. 
Rioja. (Alavesa). 
Desde. 
Glorioso. 
Bodegas Palacio. 
DOC. Crianza. 
100% Tempranillo. 
2015. 

Beoordeling 

Kleur 
Geur 
Smaak 
Totaal 

Mooi, helder paarsrood. Intensiteit redelijk. 
Zacht rood fruit, lichte houttonen. Kruidig, iets mint ? Samengesteld. 
Zoetgehalte prima, zuren in orde. Tannines en bitters tamelijk ruig. Prima fruit. 
Afdronk wat kort. In de mond licht filmend. Smakelijke wijn. Balans goed. 



TXN" 331800 
Este Consejo Regulador califica 7 

y garantiza este vino como: 

C R I A N Z A 

CoSECHA 2 0 1 4 

WIJN 6. 

Land : Spanje. 
Streek : Rioja. 
Gemeente : Briones. 
Wijn : Vivanco. 
Prop/Vit. :Bodegas Vivanco. 
Kwaliteit . Crianza. DOC. 
Druiven : Tempranillo 95%, 3% Graciano en 2% Maturata. 
Jaar : 2014. 
Bijz. : Etiket van de beroemde kunstenaar MIRO. 

Beoordeling 
Kleur 
Geur 
Smaak 

Totaal 

Fraai rood, randje paars, helder 
Goed rood fruit, kersen, kruiden en bescheiden hout (vanille). 
Betrekkelijk veel zoet, zuren zacht en gemiddeld. Vriendelijke tannines. Goede 
bitters. 

: Mondgevoel filmend en plezierig. Goed in balans. Vrij lange afdronk. Goed. 
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R I O J A 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIEICAD-A 

ÏMBOTELLADO POR UNIÖN VITlVINiCOLA. S A 
CEKÏCERO - ESPANA PRODUCT O? SPAIN 

WQ N" 318339 
Este Consejo Regulador califica 

y garantiza este vino como: 

•^m RESERVA 
C0S£CHA 2 0 1 2 

WIJN 7. 

Land : Spanje. 
Streek : Rioja. 
Gemeente : Cenicero. 
Wijn : Marqués de Caceres Reserva. 
Prop/Vit. : Union Vitivinicola S.A. 
Kwaliteit : Reserva. 
Druiven : 85% Tempranillo, 10% Gamacha, 5% Graciano. 
Jaar : 2012. 

Beoordeling 
Kleur 
Geur 
Smaak 

Donkerrood, helder Redelijke intensiteit. 
Wel rood fmit en kmiderij, maar het hout is dominant. 
Rood fmit, vanille. Kmiden en een gemiddeld tot hoog zoet. Zuren in orde. 
Behoorlijk stevige bitters, taimines mooi zacht. Mondgevoel tussen stroef en film
end in. Vrij lange afdronk. Wat boertigs. Goede wijn. 



Land : Spanje. 
Streek : Rioja. 
Gemeente : Alfaro. 
Wijn : Burgo Viejo. 
Prop/Vit. : Bodegas de Familia Burgo Viejo. 
Kwaliteit : Reserva. 
Druiven : 85% Tempranillo, 10% Graciano, 5% Mazuela. 
Jaar : 2012. 

Beoordeling 
Kleur : Helder roodbruin. 
Geur : Gesloten in aanzet. Toast, kruidig. Zacht rood fruit. Mooie houttoets. 
Smaak : Prima verhouding zoet/zuur. Zachte tannines en bitters. Nog goed aanwezig rood 

fruit. Redelijk breed. 
Totaal : Elegante en zachte wijn, wel karakter. Filmend. Balans. Mooie wijn. 



P R O D U C T O D E E S P A N A 

FUNDADA EN 1877 

V I N A 
TONDONIA 

R E S E R V A 

WIJN 9. 

Land : Spanje. 
Streek : Rioja. 
Gemeente : Haro. 
Wijn : Vina Tondonia. Reserva. 
PropAAit. : R.Lopez Heredia. 
Kwaliteit : Reserva. 
Druiven :75% Tempranillo, 15% Graciano, 10% Mazuela. 
Jaar :2004. 
Bijz. : 6 jaar foudre ! 

Beoordeling : 
Kleur : Roodbruin, redelijk helder. 
Geur : Licht geoxideerd, maggi, kruidig, weinig fruit. Likeurtje. 
Smaak : Zoetgehalte hoog, zuren laag. Bittertje. Vrij zacht maar nog wel kracht. Redelijke 

balans. 
Totaal : Lange afdronk. Hoewel de neus niet veelbelovend was, was de rest nog prima in 

orde. Smaakintensiteit redelijk hoog. Goed. Filmend in de mond. 
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WIJN 10. 

Land : Spanje. 
Streek : Rioja. 
Gemeente : San Vincente de la Sonsierra. 
Wijn : SanVincente. 
Prop/Vit. : Sénorio de San Vincente. 
Kwaliteit : DOC. 
Druiven : Tempranillo. 
Jaar : 2012. 

Beoordeling 
Kleur : Donkerrood met paarse reflexen. Mooi. 
Geur : Zoet rood fruit. Rijp oud fruit, houttonen. 
Smaak : Zoeten en zuren in balans. Zachte tannines en lichte bitters. Oud rood fruit. 

Alles is hier in balans, mondgevoel filmend. 
Totaal : Heerlijk rijpe wijn, breed met een mooie afdronk. 
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WIJN 11. 

Land Spanje. 
Streek Rioja. 
Gemeente Haro. 
Wijn Prado Enea. 
PropA/it. Bodegas Muga. S.L. 
Kwaliteit Gran Reserva. 
Druiven 80% Tempranillo, 20% verdeeld in Gamacha, Graciano en Mazuelo. 
Jaar 2010. 

Beoordeling 
Kleur : Rood met oranje rand. Helder 
Geur : Gesloten ? Kmidig, hout (maar mooi versmolten). Zoet rood fmit. Intens. 
Smaak : Goede zuurgraad, flinke zoettonen. Versmolten tannines en bitters. Zacht en rijp. 
Totaal : Filmend en zacht mondgevoel. Fraai in balans. Lang en breed met een heerlijke 

lange afdronk. Smaakintensiteit is hoog. 

Deze beoordelingen waren zoals gebmikelijk van u allen, aangevuld met die van Jacqueline en Piet 


