
  
 
 
Beste journalist(e), 
Beste blogger/influencer, 
 
Graag laten wij u langs deze weg (beter) kennismaken met de award winnende wijnen 
uit Viñas del Vero van de Spaanse herkomstbenaming DO Somontano. In het hierbij 
gevoegde persdossier vindt u informatie over deze wijnstreek, meer informatie over de 
hierbij geleverde award winnende wijnen en over de locale delicatessen die je terug 
vindt in jouw mandje.  
 
We kijken uit naar jouw ideëen over hoe de beste foodpairing creëeren met onze wijnen! 
 
Mocht u vragen hebben, aarzel niet ons te contacteren op : at info@totpr.be 
 
Voor meer informatie en visuals kan je terecht op onze Mediaroom: 
www.totpr.nl/mediaroom/Vinas-del-Vero  
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PERSDOSSIER 
 

Viñas del Vero, marktleider van DO Somontano in Spanje en ... in België. 
 
 
Somontano, het mooi verborgen Spaans wijngeheim 
 
Het is een jonge en smalle D.O. gelegen in de streek van Alto Aragon, in het Noord-
Oosten van Spanje. Het wijngebied bestrijkt amper 4,188 hectare. De naam  Somontano 
betekent “aan de voet van de berg”, het gebied bevindt zich immers aan de Pyreneeën. 
Deze relatief onbekende uithoek van Spanje kenmerkt zich door haar adembenemende 
natuur, scherpe klippen, diepe geulen en kloven die gevormd zijn door de rivier en haar 
kristalheldere water. Op het dorre land groeien olijf- en amandelbomen tussen de 
wijngaarden door. Het glooiende landschap bestaat uit verschillende soorten grond, de 
invloed van de rivier, het continentale klimaat met heel koude winters en bijzonder 
warme zomers en een gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid neerslag van 600 mm, maken 
van deze jonge, dynamische en innovatieve wijnstreek, een uniek gebied met veel 
potentieel. De goed verborgen middeleeuwse dorpjes geven aan dit gebied een extra 
historisch karakter.  
 
Viñas del Vero, jonge, avant-gardistische marktleider 
 
In deze streek van extreme contrasten, glooiende hellingen en kleine percelen, vestigde 
Viñas del Vero zich in 1986. Het dankt zijn naam aan de rivier die door de streek 
stroomt. Met 1062 hectare in productie, waarvan 630 ha in eigen beheer en 430 in lange 
termijn contracten met lokale wijnboeren, neemt Viñas del Vero een vierde van het 
wijngebied Somontano voor zijn rekening. Het wijnbedrijf opereert in een variëteit 
microklimaten. Een grote waaier aan blauwe (Tempranillo, Garnacha,Pinot Noir,Moristel 
Parraleta, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah) en witte druiven (Chardonnay, Macabeo, 
Gewürztraminer, Riesling, Sauvignon Blanc en  Garnacha Blanca), internationale 
druivenrassen maar ook lokale, traditionele druivensoorten uit Somontano, geven aan 
deze veelal verborgen wijngaarden, een extra dimensie. De grond is arm, weinig 
vruchtbaar, hierop groeien druiven die zich maximaal uitdrukken om modern en 
aromatische wijnen te geven. Met een marktaandeel van 37% van DO Somontano, dat 
voor de export naar het buitenland zelf oploopt tot 55%1, is Viñas del Vero de avant-
gardistische marktleider van de oorsprongsbenaming Somontano. Het bedrijf monitort 
het hele proces van A tot Z, hanteert technieken die zich nu eens beroepen op 
eeuwenlange traditie, dan weer uiterst modern en vooruitstrevend durven zijn. 
 
Zwaartekracht als drijfveer van het vinificatieproces 
 
Het wijnhuis is zo bedacht en gebouwd dat elke beweging van de druiven en de wijn 
door de zwaartekracht wordt uitgevoerd. Zo wordt de wijn op een natuurlijke manier 
gemaakt, via een verticaal proces over een hoogte 12 meter. Er wordt op geen enkel 
moment gebruik gemaakt van mechanische methodes.  Duurzame, organische 
wijnbouw, met reductie van chemische componenten, gebruik van inheemse variëteiten, 

                                                      
1 Viñas del Vero is goed voor 6.2% van alle Spaanse DO-wijnen die in België worden verkocht. In dit land is  
het de absolute marktleider van de Somontano wijnen, met een marktaandeel van 88.5% 



tekenen de filosofie van Viñas del Vero en de visie van de wijnkeldermeester des huizes, 
José Ferrer, sinds 1983 werkzaam bij Viñas del Vero 
 
De leider uit de DO Somontano aarzelt anderzijds niet om modernere technieken te 
hanteren, om de uitdagingen die eigen zijn aan het gebied, op efficiënte wijze te 
trosteren. Zo worden drones ingeschakeld om via geolocalisatie de behoefte van elk 
perceel individueel tegemoet te komen, of de zelfonderhoudende waterzuiveraar 
aangedreven door zonnepanelen. 
 
Overtuigd en resoluut toekomstgericht, omschrijft José Ferrer zijn werkomgeving als 
een uitzonderlijk boeiend gebied voor de wijnbouw, met een hecht team, vol energie, 
enthousiasme en innoverende ideeën.  
 
Marktleider van DO Somontano in Spanje en in het buitenland. 
 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het professionalisme en enthousiasme waarmee 
Viñas del Vero -wijnen worden gemaakt een positieve weerslag heeft op de consument. 
Het merk is dan ook goed voor 37,5% voor alle wijnen uit DO Somontano die in Spanje 
worden verkocht. Met een stijging in volume van 13,5% in 2015, kent Viñas del Vero 
veruit de grootste groei in zijn categorie. De wijnen mogen rekenen op een bijzondere 
belangstelling in de horeca, meerdere Spaanse driesterrenrestaurants hebben ze op de 
kaart staan.  
 
De export doet het eveneens uitstekend, in 2015 steeg de uitvoer van Viñas del Vero met 
16,5%, goed voor de helft van alle uitgevoerde DO Somontano-wijnen.  
 
 
België en Viñas del Vero: een duurzaam liefdesverhaal  
 
In België bereiken de wijnen van José Ferrer nog hogere cijfers. Viñas del Vero is hier 
goed voor 6,2% van alle Spaanse DO-wijnen die in België worden verkocht en maar liefst 
88,5% van het DO-Somontano-aanbod. 
 
De Belgische invoerder is Delhaize Le Lion, waar niet minder dan zes wijnen uit het 
assortiment worden verkocht: 
 

• Viñas del Vero Rosado: €4,49 
• Viñas del Vero Chardonnay: €4,99 
• Viñas del Vero Garnacha-Syrah: €4,99 
• Viñas del Vero Cabernet Sauvignon: €5,99 
• La Miranda Garnacha Blanca: €7,99 
• La Miranda Garnacha: €7,99 

  
  



 
Rosado, Chardonnay, Cabernet-Sauvignon : focus op een 
gevarieerde selectie 
 
 
 
1. Viñas del Vero Chardonnay 2016 – DO Somontano 
 
 
Deze 100% Chardonnay uit 2016 is afkomstig uit het jonge wijndomein Arnal, dat 
aangeplant werd in 2001. 2016 wordt beschreven als droog en zacht, de oogst verliep 
over een periode van 49 dagen. In Somontano duurt de oogstperiode doorgaans vrij 
lang, gezien de diversiteit aan druivenrassen, weersomstandigheden en bodemsoorten.  
De wijnen van het jaartal 2016 zijn doorgaans rijkelijk gekleurd, met intense aroma’s en 
een aangename textuur. Viñas del Vero Chardonnay 2016 heeft een groene-gele kleur, 
krachtige, expressieve en aangename aroma’s, voornamelijk van citrusvruchten en 
exotisch fruit. Evenwichtig en mooi gestructureerd, past deze witte wijn perfect bij alle 
soorten voorgerechten en salades, quiches of vis. 
 
2. Viñas del Vero Rosado Tempranillo-Cabernet Sauvignon 2016 - DO Somontano

  
Deze roséwijn is samengesteld uit twee druivensoorten, Tempranillo et cabernet 
sauvignon. Die druiven zijn afkomstig uit drie wijndomeinen, « Salas Bajas », « Barbastro 
» en « Pozán de Vero », wijngaarden die tussen 1988 en 2000 werden aangeplant.  
2016 wordt beschreven als droog en zacht, de oogst verliep over een periode van 49 
dagen. 
De wijnen van het jaartal 2016 zijn doorgaans rijkelijk gekleurd, met intense aroma’s en 
een aangename textuur 
De Tempranillo-druif die sneller rijpt, werd in de tweede week van september geoogst. 
De pluk van de Cabernet Sauvignon startte pas begin oktober. Na een afzonderlijk 
wekingsproces werden de wijnen in oktober samengevoegd.  
 
Deze wijn wordt gekenmerkt door zijn heldere, lichte rosé-kleur die getuigt van het 
bijzonder zorgvuldig wekingsproces. Zijn intense aroma’s doen denken aan vers 
gemaaid gras en gulzig rood fruit. Fris, mooi gebalanceerd en bijzonder smakelijk, kan 
deze heerlijke wijn op elk moment van de dag worden geproefd. Hij past perfect bij 
tapa’s en allerlei hapjes, maar ook rijst, pasta of visgerechten.  
 
3. Viñas del Vero Cabernet Sauvignon 2015 – DO Samontano  

 
Deze rode wijn bestaat uit 100% Cabernet Sauvignon van het jaartal 2015. De druiven 
komen uit drie verschillende domeinen: « La Almunieta », « Clau » en « Labad », 
wijngaarden die tussen 1990 en 2000 werden aangeplant.  De wijnen eindigden hun 
rijpingsproces gedurende vier maanden in eikenhouten vaten. 
 
2015 was een bijzonder en onregelmatig jaar op het vlak van de weeromstandigheden. 
Door de gematigde temperatuur overdag, verliep het laatste stadium van het 
rijpingsproces van de druiven zeer langzaam. Het wekingsproces van de blauwe druiven 



verliep voor de gisting om zoveel mogelijk aroma’s los te weken. Deze wijnen uit 2015 
zijn eerlijk, gestructureerd en aangenaam met intense, aangename aroma’s.  
 
Deze Cabernet Sauvignon heeft een kersrode, diepe kleur met purperen schakeringen. 
De aroma’s zijn fruitig en gekruid. Krachtig en gestructureerd in de mond. Deze wijn 
vergezelt perfect rood vlees en gekruide gerechten. 
 
 
Wijn-spijscombinaties 
 
De DO Samontano en de wijnen van Vinas del Vero in het bijzonder, bieden zo’n grote 
variëteit aan bodems, druiven en smaken, dat het heel moeilijk is om vooraf vaste 
combinaties aan te bevelen. De boodschap is dus duidelijk: experimenteer en vind de 
beste associaties. 
 
Toch kunnen een aantal typisch lokale producten zeker en vast gesuggereerd worden 
om leuke en lekkere wijn-spijsmomenten te verzekeren, zoals: 
 

• Longaniza de Graus  
 
Een lange, smalle worst bestaande uit enkel natuurlijke producten, meteen ook 
een mooi voorbeeld van de uitgebreide waaier aan varkensbereidingen die in 
Somontano worden gemaakt.  

 
Casa Melsa, in Graus, is reeds aan het stijgen op de pijler voor varkensvlees 
"Latón de la Fueva". Ken jij de verschillende varkenssoorten? Ze noemen hen ook 
“Vrolijke Varkens”. Ze groeien op in de open lucht, op beboste gronden, soms 
gecombineerd met (prairie) gebieden van de vallei van La Fueva. De gebruikte 
fok- en voedermethoden garanderen een optimale omstandigheid voor varkens 
te groeien die gezond en gelukkig zijn. Hun voeding is uitsluitend gebaseerd op 
basis van plantaardige voedingsmiddelen zoals bladeren, kruiden, wortels en 
vooral eikels gevonden in hun natuurlijke omgeving. Dit maakt je vlees lekker, 
authenthiek en vooral, gezond. Deze varkens hebben geen stress, ze groeien op in 
de buitenlucht en dat is merkbaar. Zeer speciale delicatessen, gemaakt vanuit 
deze dieren, worden "de latón" genoemd. 
 
Longaniza de Graus, die genezen is in natuurlijke droogkamers en genesteld 
onder de hoogste toppen van de Pyreneeën, biedt unieke kenmerken die lenen 
aan kwaliteit, smaak en karakter. Het is gemaakt van spek en mager 
varkensvlees, gekruid met zout en peper, oregano, nootmuskaat, anijs, oloroso 
sherry, kruidnagel en andere natuurlijke kruiden (pimentón wordt niet gebruikt).  

 
Longaniza de Graus is een van de traditionele hapjes die worden geserveerd in de 
regio Aragón van de Pyreneeën. Het wordt dun geserveerd, zoals op de 
afbeelding. Deze longaniza heeft een intens, complex, krachtige smaak en een 
dichte structuur, waardoor de smaken langer blijven duren. Dit betekend dat de 
wijnen die hierbij geserveerd worden moeten beschikken over goede zuren, 
verfrissend zijn en klaar voor de volgende slok. 
 



• Marmelade van roze barbastro tomaat 
 

Door velen beschouwd als de beste tomaten ter wereld, horen de barbastro’s bij 
de meeste emblematische producten uit Somontano. Ze worden bijzonder 
geapprecieerd voor hun nutritionele en therapeutische eigenschappen, als een 
krachtige bron van vitamines. 
 
Rode tomaten zijn niet enkel minder dik, maar hebben ook een dunnere huid, zijn 
minder zuur, zijn aromatischer, meer compact en vol van pulp, en bevatten 
minder zaden. Al sinds de 9e eeuw is de markt van Barbastro gegroeid tot een 
legendarische ruimte, met behulp van onze Arabische vrienden die voor irrigatie 
zorgden naar de lagere cursus van de rivier Vero door middel van een dam. De 
term Arabische vrienden is opzettelijk bedoel omdat de legendarische status van 
de Spaanse marktpleinen gecreëerd is door middel van Moorse boeren.   
 
In 1609 is er een massale uitzetting geweest van Moriscos in Spanje, maar in 
Barbastro gebeurde dit niet. Hieruit kan worden afgeleid dat de Moorse boeren 
die leefden in Barbastro beschermd werden door hun vaardigheden en werk in 
agrarische banen. Ze waren uitstekende tuiniers. Het is in ieder geval een 
continuïteit van deze Afrikaanse boeren, en hun voorouders, de Arabieren met 
agrarische wijsheid die is overgedragen van ouder op kind rond de tomaat en 
andere producten van de tuinen van Barbastro die gebleven is tot op vandaag. 
 
Deze rode tomaten, door vele fijnproevers beschouwd als de beste tomaten in de 
wereld, zijn een ster product van Somontno. Daarbij zijn ze gekend voor hun 
voedings- en therapeutisch gunstige eigenschappen als natuurlijke bron van 
vitaminen en gezondheid.  
 
Tot nu toe wat het alleen mogelijk om Barbastro rode tomaten te kopen in de 
zomer en in populaire groenten- en fruitmarkt van Barbastro, maar nu hebben 
we deze ook in een vorm van marmelade.  

 
• San Pelegrin kaas 

 
Ten Noorden van Alquezar, aan de rand van de Sierra de Sevil, ligt het 
eeuwenoud dorpje San Pelegrin. Hier wordt handgemaakte geitenkaas gemaakt, 
de kaas rijpt minstens zes maanden, waarvan twee weken in een bad van olijfolie 
en tijm.  
 
Ten noorden van Alquézar, in de uitlopers van de Sierra de Sevil, ligt het 
afgelegen dorp van San Pelegrin dat een naam geeft aan de kaas. Tijd lijkt hier te 
zijn gestopd. De gebouwde huizen uit steen met hun Arabische pannendaken 
behouden nog steeds de uitstraling die de dorpen van de Sierra de Guara ooit 
hadden. Slecht drie leden van dezelfde familie woont nog steeds hier. San 
Pelegrin is het startpunt voor vele excursies door de Sierra de Sevil, waarvan de 
paden nog steeds de prikkelende geur van wilde tijm bevatten.   
 
 



Dit is een handgemaakte geitenkaas met rauwe geitenmelk en dierlijk stremsel. 
Deze kaas wordt gerijpt gedurende 6 maanden, badend in lokale olijfolie en tijm 
afkomstig uit het nabijgelegen platteland. 
 
Zijn verfijnde smaak doet denken aan de Somontano lage bosgebieden en smelt 
heerlijk in de mond. Kaas afkomstig uit de hogere berggebieden is een van de 
gastro-trends in Spanje voor 2016. Somontano produceert een grote 
verscheidenheid aan kazen, waarvan er één Radiquero, een handgemaakte kaas 
die behoort tot een van de bekendste in de Pyreneeën van Aragon. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


