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Ronald de Groot

Rueda is een fascinerende wijnstreek. 
Een eenzame witte wijn te midden van 
een zee rode wijnen, aan de noordkant 
van de Spaanse hoogvlakte. Met in de 
buurt gebieden voor krachtige rode 
wijnen, zoals Toro, Ribera del Duero en 
Cigales. En met een succesvolle druif, die 
de streek volstrekt uniek maakt: verdejo.

Wie naar de cijfers kijkt, zal onder de 
indruk zijn. Nederland blijkt een zeer 
grote klant te zijn voor de wijnen van 
Rueda. In 2014 gingen er maar liefs 3,3 
miljoen flessen richting de Nederlandse 
markt. In 2010 waren dat er nog ‘maar’ 
1,3 miljoen. Daarmee is Nederland 
verreweg de grootste exportmarkt en in 
zijn eentje goed voor ongeveer een 
kwart van de totale export van Rueda. 
Alleen Duitsland komt een beetje in de 
buurt, met 2,3 miljoen flessen. Engeland 
volgt op eerbiedige afstand met ruim 1 
miljoen. De Nederlandse wijndrinker valt 
dus en bloc voor deze lekkere en 
betaalbare Spaanse witte wijn, met 
zoveel eigen karakter. Een goede reden 
om er een klein supplement aan te 
wijden. Rueda en zijn wijnen zijn zeer de 
moeite waard.

Onlangs mocht ik zelf weer eens 
rondreizen in deze wijnstreek tussen 
Valladolid en Segovia. Op het eerste 
gezicht zou je denken dat dit licht 
heuvelachtige, vrijwel boomloze 
landschap een tikje saai is. Maar je kunt 
er ook heel anders tegenaan kijken. Alles 
ademt hier weidsheid en rust. De 
horizon is ver weg en je kunt hier lekker 
met je auto rondtoeren, zonder de 
overweldigende drukte van ons kleine 
landje. Even onthaasten. Even genieten 
van het goede leven. Met een passend 
glas wijn. Dat is helemaal Rueda.

Ronald de Groot
Hoofdredacteur
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Rueda put kracht uit
lange wijngeschiedenis

K O n I n K l I j K  g O E D g E K E U R D
Dit noordelijke deel van Spanje behoorde 
tot de eerste regio’s die door de Spaanse 
koningen werden terugveroverd op de 
Moren. Het Iberisch schiereiland viel in 711 
in handen van de Moren en in de eeuwen 
daarna, tot de val van Granada in 1492, 
werd het stap voor stap terugveroverd: de 

Rueda is een van de historische wijngebieden van Spanje. Het 

past in het rijtje van streken met een lange wijntraditie, zoals 

Bierzo, Montsant en Toro. Belangrijkste verschil: in Rueda heeft 

het accent altijd gelegen op witte wijnen. Wijnen die, geholpen 

door nieuwe wijnbouw- en keldertechnieken, de afgelopen 

decennia de wereld stormenderhand hebben veroverd. 

Belangrijkste troef: de eigen verdejo-druif.
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‘Reconquista’. Lange tijd was het hof van 
het koningshuis gevestigd in Valladolid en 
de lokale wijnen waren daar zeer populair. 
Reden voor de koningen om de productie 
van wijn uit ‘Medina del Campo’, zoals de 
streek destijds werd genoemd, krachtig te 
stimuleren. De introductie van de lokale 
druif verdejo vond plaats in de elfde eeuw, 

tijdens de regering van Alfonso VI. 
Vanwege de populariteit van sherry maakte 
Rueda lange tijd gerijpte, sherry-achtige 
wijnen, bekend onder de naam ‘Dorado’. 
Vooral na het uitbreken van de phylloxera, in 
de negentiende eeuw, en in de jaren dertig 
van de vorige eeuw werd op grote schaal 
palomino aangeplant, dezelfde druif als in 
de sherry-streek. Maar alles veranderde in de 
jaren zeventig van de vorige eeuw. Het 
nieuwe Rueda werd geboren met de 
glorieuze terugkomst van droge wijnen op 
basis van de eigen druif, de verdejo.

F l I n K E  I n V E s T E R I n g E n 
z E T T E n  R U E D a  O p  D E  K a a R T
Het moderne Rueda staat voor aromatische, 
droge en levendige witte wijnen. De 
ontwikkeling van deze nieuwe versie van 
Rueda had veel te maken met de 
belangstelling voor de streek vanuit andere 
wijngebieden. In de jaren zeventig van de 
vorige eeuw waren het met name bedrijven 
uit de Rioja die hun oog lieten vallen op 
Rueda. Het befaamde Rioja-huis Marqués 
de Riscal zag in Rueda grote mogelijkheden 
om een alternatief te maken voor hun wat 
zwaardere, houtgerijpte witte Rioja. Dit was 
het begin van de hernieuwde opleving van 
de lokale verdejo, een druif die werd gezien 
als zeer interessant vanwege zijn mooie 
aromatische karakter. Daarna ging het snel 
met Rueda. De streek kreeg voor zijn witte 
wijnen in 1980 een eigen DO (Denominación 
de Origen), als eerste wijngebied in Castilla 
y León, eerder dus dan Ribera del Duero. 
Het betekende een erkenning van de 
kwaliteit en het begin van een lange 
periode van groei en voorspoed. Het 
hoogtepunt werd bereikt met een 
vertienvoudiging van de wijnproductie in 
de periode van 1994 tot 2014.

V E R D E j O  I s  K O n I n g 
Vanaf het moment dat de wijnen van 
Rueda in stijl veranderden van zacht en 
gerijpt naar fris en droog was het de 

Rueda in vogelvlucht

• De wijngaarden van Rueda liggen in drie 
provincies. De meeste vinden we in de 
provincie Valladolid, met name in de 
dorpen La Seca, Rueda en Serrada, direct 
ten zuiden van de stad Valladolid. In de 
provincie Valladolid vinden we 12.000 
hectare wijngaarden, in Segovia 876 
hectare en in Avila 66 hectare. 95% van 
de wijngaarden is beplant met witte 
druiven. 

• Van alle stokken staat inmiddels bijna 
90% op draad en is nog slechts 10,78% 
aangeplant als bush vines in oude 
wijngaarden. 

• De productie bedraagt bijna 100 miljoen 
kilo druiven (98 miljoen in 2014). Bij 
13.000 hectare wijngaarden is dat 
minder dan 8.000 kilo per hectare 
gemiddeld, dus minder dan 60 hl/ha.

Mechanisatie als troefArme kiezelbodem van Rueda



6 Perswi jn  Supplement  Rueda

verdejo, die de toon zette. Voor witte 
Rueda is de verdejo steeds vaker de 
basisdruif geworden. De druif is dan ook 
geknipt voor het maken van frisse droge 
wijnen. Hij levert aromatische wijnen op 
met mooie zuren en levendigheid, zelfs in 
dit zuidelijke klimaat. Natuurlijk ook 
geholpen door de gunstige ligging van 
Rueda. Hier, aan de noordkant van de 
hoogvlakte, liggen de wijngaarden op 
ongeveer 700 tot 850 meter hoogte, op 
arme ondergronden. Dat zorgt voor een 
duidelijke nachtelijke afkoeling, zeker in 
de herfstmaanden, en juist dat is essentieel 
voor de ontwikkeling van de zuren en veel 
smaak. Het resultaat is een fris en fruitig 
type wijn, precies het type wijn dat 
tegenwoordig heel populair is. De wijnen 
vinden dan ook gretig aftrek, zeker in 
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landen als Nederland en Duitsland. 
Nederland werd afgelopen jaar weer de 
grootste markt voor Rueda, met Duitsland 
op de tweede plaats. Nederlandse 
wijndrinkers houden veel van het droge, 
aromatische en lichtfruitige karakter van 
deze wijnen. Maar ook de billijke prijs 
speelt zonder twijfel een flinke rol. 

T E C H n I s C H  s T E R K  O n T w I K K E l D
Rueda heeft alles in zich om goede en 
betaalbare wijnen te kunnen maken. Rueda 
ligt op een hoogvlakte, met wijngaarden 
die nergens steil zijn en dus gemakkelijk 
machinaal te bewerken. Dat verlaagt de 
kosten en helpt bovendien de kwaliteit. De 
druiven kunnen ’s nachts machinaal worden 
geoogst, zodat de druiven koel de bodega 
binnenkomen. Voor het fruitige karakter 

van de wijnen is dat heel belangrijk. Een 
flink deel van de wijnen wordt ‘op techniek’ 
gemaakt. Dat wil zeggen: met alle moderne 
middelen die de wijnmaker ten dienste 
staan. Dat begint met een korte inweking 
op de schillen. De polyfenolen die daardoor 
vrijkomen, geven de wijn zijn karakteristieke 
bitters. Dan volgt bij de meeste bodega’s 
een rijping op de fijne lie (dode gistcellen) 
gedurende een maand of twee, drie. Rijping 
op de lie maakt de wijn rijker en voller, en 
geeft hem meer diepgang en structuur. 
Daarna kan de wijn worden gebotteld en is 
de moderne Rueda geboren.
Liefhebbers van een karaktervol glas 
kunnen daarnaast kiezen voor een 
tweede type Verdejo, gemaakt in een 
krachtige en rijpe stijl, vaak op basis van 
druiven uit historische wijngaarden met 
oude stokken. Dit type wijn wordt 
gemaakt met weinig interventie in 

wijngaard en kelder, waarbij de druiven 
vaak later en rijper worden geoogst. 
Sommige producenten kiezen ervoor om 
hun krachtige stijl Rueda op hout te laten 
rijpen, om hem meer diepgang en 
complexiteit te geven. 

g R O T E  D y n a M I E K
Rueda is als wijnstreek gaandeweg 
volwassen geworden. Investeerders van 
buitenaf speelden daarin een actieve rol. 
Niet alleen uit de Rioja, maar ook uit Ribera 
del Duero en Frankrijk. Ook bedrijven uit de 
streek zelf investeerden in nieuwe 
wijngaarden, bodega’s en kelders. Kleinere 
producenten, die druiven verkochten aan 
grote bodega’s, besloten hun eigen wijn te 
gaan maken, zodat het aantal bedrijven 
groeide. Daarmee zijn de wijnen van Rueda 
niet meer weg te denken uit het Spaanse 
wijnlandschap.

• Rueda (minimaal 50% verdejo), vaak 
aangevuld met viura; dit is de 
aangename ‘instapwijn’;

• Rueda Verdejo (minimaal 85% verdejo, 
maar vrijwel altijd 100%), dé typische 
Rueda van tegenwoordig en de 
belangrijkste wijn van de streek;

• Rueda sauvignon (minimaal 85% 
sauvignon blanc); 

• Rueda Espumoso (mousserend volgens 
de traditionele methode, met negen 
maanden flesrijping, waarbij Brut en Brut 
Nature minimaal 85% verdejo bevatten,  
en Sec en Demi-sec minimaal 50%);

• Rueda Dorado, de klassieke, oude 
Rueda, een oxidatief gemaakte, sherry-
achtige likeurwijn;

Rueda kent de volgende wijntypen: 

• Rueda Rosado, rosé op basis van 
minimaal 50% blauwe druiven;

• Tinto joven, rood zonder houtrijping of 
– in zeldzame gevallen – minder dan zes 
maanden houtrijping;

• Tinto Crianza, rood met een rijping van 
minimaal 24 maanden, waarvan 
minimaal zes maanden op eiken 
barriques;

• Tinto Reserva, rood met een rijping van 
minimaal 36 maanden, waarvan 
minimaal twaalf maanden op eiken 
barriques;

• Tinto gran Reserva, rood met een 
rijping van minimaal 24 maanden op 
eiken barriques, gevolgd door minimaal 
36 maanden op fles.

Een flink deel van de wijnen  
wordt 'op techniek' gemaakt

Karakteristieke oude stokken
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De druivenrassen van Rueda

Al zeker in de elfde eeuw werden ten zuiden 
van Valladolid witte wijnen gemaakt op 
basis van de verdejo. Maar de verdejo is niet 
de enige druif van de streek. Andere 
druiven voor wit zijn sauvignon blanc, viura 
en – nog altijd – palomino fino. Voor rood 
en rosé wordt gebruikgemaakt van 
tempranillo, cabernet sauvignon, merlot en 
garnacha. Een overzicht van de druiven van 
Rueda.

‘a l l E E n H E E R s E R ’ V E R D E j O 
De verdejo, die alleen in Rueda zo weet te 
schitteren, speelt hier een steeds 
prominentere rol. De producenten hebben 
geconcludeerd dat een groot deel van de 

Rueda is een van de Spaanse wijnstreken die zich mag beroemen op 

het bezit van een bijzondere en karakteristieke ‘eigen’ druif: de verdejo. 

De populariteit van deze druif stelt alle andere in de schaduw.
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populariteit van hun wijnen is toe te 
schrijven aan deze lokale druif, met zijn 
aromatische kracht en goede zuren. Dat 
komt uiteraard mede door de ligging van 
de wijngaarden op een behoorlijke hoogte. 
Andere druiven spelen hier de tweede 
viool. De cijfers spreken voor zich. In 2000 
werd ruim 15 miljoen kilo verdejo 
geproduceerd, goed voor iets meer dan 
50% van de totale productie. In 2014 was 
dit gestegen tot ruim 82 miljoen kilo, dus 
meer dan zeven keer zoveel, goed voor 
bijna 87% van de totale productie aan witte 
druiven. De verdejo levert karakteristieke 
wijnen op, met een krachtige geur, een 
vleugje groene peper, een intense en droge 
smaak, met duidelijke zuren en bitters. Dat 
is karakteristiek voor Verdejo.

s a U V I g n O n  b l a n C : 
R E l aT I E V E  n I E U w K O M E R
Marqués de Riscal was een van de bedrijven 
die aan de basis stond van de moderne 
Ruedawijnen. Hetzelfde huis was ook 
verantwoordelijk voor de introductie van 
de sauvignon blanc, in de jaren zeventig. Je 
zou verwachten dat het hier te heet zou zijn 
voor de sauvignon, maar de hoge ligging 
van de wijngaarden geeft deze druif toch 

een mooie, aromatische frisheid. Door het 
warme klimaat zijn Sauvignons Blancs hier 
wel rijper van karakter dan elders, zonder 
grassigheid. In de hoogtijdagen van de 
sauvignon-blancmode werd van deze druif 
veel verwacht, maar inmiddels heeft men in 
Rueda ingezien dat de verdejo meer 
typiciteit uitstraalt. Daarmee heeft de 
sauvignon blanc een rol gekregen als nuttig 
alternatief voor de succesvolle verdejo. 
Rond 2000 bestond de witte aanplant voor 
zo’n 11% uit sauvignon. In de jaren daarna 
bleef het aandeel schommelen rond de 
10%, maar vervolgens zette een daling in, 
tot 4,5% in 2014, door de onstuimige groei 
van de verdejo. In absolute hoeveelheden 
is de productie ongeveer gelijk gebleven, 
ruim vier miljoen flessen per jaar.

V I U R a  V O O R  D E  I n s Ta p p E R s
In de schaduw van blikvangers verdejo en 
sauvignon blanc vinden we in Rueda nog 
een vrij ruime hoeveelheid viura (8,5% 
van de witte aanplant). Deze druif, ook 
bekend uit andere streken (zoals de 
Rioja), is een soort werkpaard, met hogere 
opbrengsten per hectare dan de verdejo, 
zodat de productiekosten lager zijn. Het 
is ook een heel nuttige druif voor de 

streek omdat hij het bitter in de verdejo 
mooi ‘afrondt’. Een wijn van verdejo met 
wat viura smaakt voor minder geoefende 
wijndrinkers gemakkelijker. In die zin is 
het dus echt een druif voor het maken 
van betaalbare instapwijnen.  

p a l O M I n O  F I n O
De ooit zo wijdverbreide palomino mag 
niet meer worden aangeplant. Het aandeel 
is geslonken van 12% in 2000 tot slechts 
0,3% tegenwoordig. Deze druif is dus 
vrijwel verdwenen en van weinig betekenis.

b l a U w :  V E R  I n  D E  M I n D E R H E I D
Van de totale druivenproductie bestaat 
minder dan 2% uit blauwe druiven, waarvan 
rosé en rood wordt gemaakt. Zo’n tien jaar 
geleden was dat nog zo’n 15%, dus hierin is 
een flinke daling opgetreden. Die daling 
kan ongetwijfeld worden toegeschreven 
aan de opmars van de verdejo. Wel hebben 
rosé en rode wijn uit Rueda in 2008 
definitief het recht op de DO verworven en 
is de kwaliteit gestegen. Belangrijkste druif 
is de tempranillo, lokaal ook wel tinto del 
país of tinto fino genoemd. Andere blauwe 
druiven in Rueda zijn cabernet sauvignon, 
merlot en garnacha.

Verdejo in de knopRijpe verdejo
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Rueda aan tafel

Ruedawijnen zijn uitstekend inzetbaar aan tafel. Het smaakspectrum 

is breed: van een frisse Rueda met een deel viura of sauvignon blanc 

tot een rijpe en aromatische Rueda van 100% verdejo. Die laatste gaat 

prima bij rijke visgerechten, pasta en wit vlees, terwijl de lichtere 

versies goed passen bij salades, rauwe vis (ceviche) en sushi. 
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T E K S T  &  f O T O g R a f i E :  G E R A R D  R E I J M E R

Thais viskoekje voor vier personen

1 Hak in een keukenmachine alle ingrediënten voor het viskoekje, behalve de 
panko, tot een grove massa. 

2 Vorm 8 tot 12 koekjes van de vismassa en haal ze door de panko.
3 Frituur de koekjes ongeveer 3 minuten in neutrale olie op 180 °C.
4 Verdeel de viskoekjes over de borden. serveer er een frisse tomatensalade bij. 

250 gram grote, rauwe garnalen, gepeld
200 gram witvis, bijvoorbeeld koolvis
1 theelepel rode currypasta
1 theelepel verse gember, ragfijn gesneden 
1 theelepel sereh (de dikke onderkant van 

de stengel), ragfijn gesneden
1 theelepel knoflook, ragfijn gesneden 
2 eetlepels verse korianderblaadjes, 

gesneden
1 ei
peper en zout naar smaak
4 eetlepels panko (Japans paneermeel)
neutrale (frituur)olie

Dorade met citroenolie en couscous voor vier personen

1 Verwarm een eetlepel olijfolie in een koekenpan. Halveer de tomaten en bestrooi 
ze met suiker, zout en peper. bak de tomaten op de snijkant in de pan op hoog vuur 
tot de suiker gaat karamelliseren. Haal de tomaatjes uit de pan en leg ze apart.

2 Doe de rest van de olijfolie in dezelfde pan en voeg de knoflook, de peterselie, 
oreganoblaadjes en citroenrasp toe en laat op zacht vuur 15 minuten trekken. 
zeef de olie.

3 wrijf de visfilets in met een eetlepel van de citroenolie. bestrooi ze met zout.
4 Verhit een pan en bak de vis in twee eetlepels van de kruidenolie met de huid 

naar beneden. bruin de filets even aan de andere kant. Haal ze uit de pan als ze 
net gaar zijn.

5 bereid de couscous volgens de instructie op de verpakking. breng op smaak met 
wat citroenolie, fijngesneden munt, peterselie, lente-ui en zout en peper.

6 Verdeel de couscous over de borden, leg er de vis bovenop en garneer met de 
tomaten en de hele blaadjes munt. 

4 doradefilets, met huid, elk ongeveer  
150 gram

16 kleine (tros)tomaatjes, gehalveerd
1 eetlepel suiker
1 theelepel zeezout
versgemalen zwarte peper
2 teentjes knoflook, fijn gesneden
75 ml olijfolie
1 takje platte peterselie
1 theelepel gedroogde wilde oregano
1 biologische citroen, de zest (dun 

gesneden schil, zonder het wit)
2 eetlepels peterselie, fijn gesneden
2 eetlepels munt, fijn gesneden
1 lente-ui, fijn gesneden
100 gram couscous
verse munt ter garnering

De dorade is een wat vettige, smaakvolle vis. De citroen en groene kruiden geven een fris 
tegenspel. De tomaten geven een zoetzuur effect door het karamelliseren. Bij dit voor- of 
tussengerecht past een volle Rueda Verdejo met diepte, structuur en karakter. 

Dit tapasgerechtje is fris door de sereh en 
tomaat, en aromatisch door de gember en 
rode curry. De hartige smaken gaan mooi 
samen met een aromatische, lichte Rueda.
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Op bezoek in Rueda:  
rustgevende weidsheid

Waar ter wereld kom je in een dorp waar 
midden op het centrale plein een vuur is 
gemaakt met daarboven twee oude 
bedspiralen, waartussen een speenvarken 
wordt geroosterd? Waar word je als 
langsreizende toerist spontaan uitgenodigd 
om mee te doen aan een dorpsfeest, om te 
vieren dat de families weer herenigd zijn? 
Want veel bewoners van de grote stad komen 
in de zomer terug naar hun geboortedorp op 
de hoogvlakte, waar hun wortels liggen en 
waar ze de sfeer van vroeger kunnen proeven. 

Al sinds mijn kinderjaren ben ik met de nodige regelmaat op de 

Spaanse hoogvlakte te vinden. Dit centrale, hooggelegen deel 

van Spanje, waar ook de wijngaarden van Rueda deel van 

uitmaken, is toeristisch gezien het ‘andere’ Spanje. Weids, rustig, 

historisch, cultureel. Voor de liefhebber is hier veel te genieten.

12 Perswi jn  Supplement  Rueda

Dat is de Spaanse hoogvlakte, waar 
gastvrijheid en het ‘gewone’ leven centraal 
staan. Heerlijk. In de zinderende zomerhitte 
zoek je even verkoeling in een bar, om te 
genieten van het feit dat het leven niet altijd 
gehaast en snel hoeft te zijn. Op de hoogvlakte 
is het leven even onthaast. 

V a l l a D O l I D :  K l O p p E n D  H a R T 
V a n  D E  s T R E E K
De historische stad Valladolid is de hoofdstad 
van de regio Castilla y León. Het is het 
kloppend hart van de wijngebieden die de 
stad omringen: Rueda (aan de zuidkant), 
Ribera del Duero (in oostelijke richting), Toro 
(ten noorden van de stad) en Cigales (aan de 
noordkant). Door de modernisering in de 
jaren zestig van de vorige eeuw zijn nogal 
wat historische gebouwen verloren gegaan, 
maar nog altijd is het heerlijk wandelen door 
het hart van de stad, rond de bijzondere 
Plaza Mayor. Het centrum telt een aantal 
bijzondere kerken, met als hoogtepunt de 
(nooit helemaal afgebouwde) kathedraal uit 
de zestiende eeuw. Ook het aan 

beeldhouwkunst gewijde Museo Nacional 
de Escultura is een bezoek waard. 

R U Ta  D E l  V I n O
Een goede manier om als wijnliefhebber 
Rueda te verkennen, biedt de Ruta del Vino. 
Deze wijnroute loopt langs de dertien 
bekendste stadjes van het wijngebied. Er 
zijn achttien bodega’s bij aangesloten, die 
hun deuren graag openen voor bezoekers. 
Ook hebben restaurants en enkele andere 
bedrijven, zoals kaasmakerijen, aansluiting 
gevonden bij de wijnroute. Wat ons betreft 
is bijvoorbeeld de Queseria Campoveja een 
echte must om te bezoeken. Hier worden 
geweldige harde kazen gemaakt van rauwe 
schapenmelk, van jong tot prachtig gerijpt, 
inclusief een gerookte versie. Veel 
wijnbedrijven bieden guided tours aan, met 
een rondleiding door de kelder en een 
proeverij. De uitstraling van de bodega’s 
varieert van hypermodern tot heel 
traditioneel. Afwisseling genoeg.

R E s Ta U R a n T s  &  Ta p a s  &  b a R s
In restaurants staat de pure, regionale 
keuken centraal. Specialiteiten zijn in de 
oven geroosterd zuiglam (lechazo) en 
geroosterd speenvarken (cochinillo), 

uiteraard geheel naar ieders voorkeur. 
Mesón arandino (Calle Embajadores 56, 
Valladolid) is een betaalbaar restaurant, dat 
gespecialiseerd is in lekker geroosterd lam 
en varken. Eveneens in Valladolid vinden 
we het beroemde tapasrestaurant los 
zagales (Calle de la Pasión 13). Hier kun je 
genieten van lekkere, prijswinnende tapas, 
die zelfs in menuvorm worden geserveerd. 
Een ander adres voor uitstekende tapas in 
Valladolid is El Corcho (Calle Correos 2). 
Ook tussen de wijngaarden vinden we een 
paar leuke, vaak ongecompliceerde 
adressen. Het modern gestileerde la 
Mejillonera in Medina del Campo heeft 
een fijn assortiment lokale wijnen, 
eveneens in combinatie met een 
uitgebreide keuze aan tapas. Het leukst zijn 
soms de kleine bars, die een echt lokale 
uitstraling hebben, zoals la atrevida (Calle 
Tomás Bayón 46) in La Seca, een van de 
belangrijkste wijndorpen van de streek. Het 
is maar een greep. Er is hier veel te beleven 
voor wie op zoek is naar het goede leven 
van het Spaanse platteland.

w E b a D R E s s E n
www.rutadelvinoderueda.com
www.quesoscampoveja.com

Grillen op het dorpsplein

Spontaan dorpsfeest

Queseria Campoveja
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Gesprek over Rueda

wat is er zo uniek aan Rueda?
“De kracht van Rueda is dat het als eerste 
wijnstreek in Spanje zijn wijnen heeft 
aangepast aan een internationale stijl, met 
een zeer goede kwaliteit tegen een redelijke 
prijs. De kracht van verdejo uit Rueda ten 
opzichte van andere witte druiven is zijn 
complexiteit. De wijnen ervan hebben een 
mooie structuur en een intense smaak in 
combinatie met een mooie natuurlijke 
zuurgraad. Veel wit van elders heeft een 
mooie geur, maar is veel lichter van structuur. 
De combinatie van veel geur en veel smaak 
maakt onze Verdejo’s uniek.”

Hoe ziet u de toekomst voor Rueda?
“De vraag wat de toekomst brengt, is het 
belangrijkste onderwerp hier op het moment 
en niemand weet het antwoord. Dat hangt van 
onszelf af. We zijn de afgelopen jaren succesvol 
geweest, met een brede erkenning in de 
markt. Maar daarmee is het gebied ook 
volwassen, groter en anders geworden. Met de 
komst van grote spelers zoals García Carrión, 
Felix Solis en Marqués de Cáceres zijn de 
mogelijkheden van Rueda op de internationale 
markt nu veel groter geworden. Tegelijk 
hebben deze bedrijven behoefte aan een 

Rueda heeft veel bereikt, maar we waren ook nieuwsgierig  

naar de visie op de toekomst. Daarom vroegen we Juan de 

Benito Ozores van bodega Álvarez y Díez om uit te leggen  

wat zo bijzonder is aan Rueda en zijn wijnen en hoe hij de 

toekomst ziet. 
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hogere productie en dat betekent de aanplant 
van meer nieuwe wijnstokken. En, wat nog 
belangrijker is, ze hebben ook behoefte aan 
verschillende (lagere) kwaliteitsniveaus. 
Daarmee heeft Rueda de mogelijkheid om zijn 
wijnen te blijven verbeteren in eigen hand, 
maar het is belangrijk dat de neuzen dezelfde 
kant op staan.“
“Daar staat tegenover dat het imago van 
Rueda als streek voor de handel en de 
consument heel helder is afgebakend. Er is 
een duidelijk geografisch herkomstgebied, 
maar weinig specifieke merkbeleving. In deze 
situatie is de prijs de sleutel en dat is wat je nu 
ziet. In de huidige economische situatie zijn 

handel en consument zeer gevoelig voor de 
prijs. Juist degenen die hun prijzen in deze 
sitituatie niet hebben verlaagd, hebben het 
moeilijk. Ik denk dat de prijzen in de toekomst 
niet verder naar beneden zullen gaan, want 
ze zijn op dit moment al heel laag. Maar ik 
denk ook dat het nog de nodige tijd zal 
vergen om als wijnregio als geheel weer op 
ons oude prijsniveau te komen.”

Is er een plaats voor andere druiven dan 
verdejo?
“Op dit moment is alle aandacht inderdaad 
gericht op verdejo. Dat is dé druif in Rueda en 
dat zal in de nabije toekomst niet anders zijn. 
Er zijn wat experimentele wijngaarden met 
internationale druiven die het goed doen, 
maar we verliezen onze persoonlijkheid als 
we gaan werken met pinot grigio, chardonnay 
of dat soort druiven. We worden dan een van 
de vele spelers met dat soort wijnen, zonder 
dat we enig onderscheid kunnen maken.“ 
“Sauvignon blanc heeft een plaats in de 
streek sinds de jaren zeventig en heeft hier 
een zekere aanhang. Het voordeel is dat de 
wijn van deze druif – als hij goed wordt 
gemaakt – een eigen persoonlijkheid heeft 
en voor een goede Sauvignon is er zeker een 
nichemarkt. Er wordt geen nieuwe sauvignon 

blanc aangeplant, maar wat nu wordt 
geproduceerd is goed te verkopen. De 
gemiddelde verkoopprijs is zelfs hoger dan 
die van Verdejo. Wat niet kan worden gebruikt, 
kan zonder extra kosten worden gemengd 
met Verdejo en de markt ziet dat als een plus. 
Sauvignon blanc staat over de hele wereld 
aangeplant, dus behoefte aan meer is er niet. 
Verdejo blijft de focus.” 

wat zal het effect van de opwarming van 
de aarde voor Rueda zijn? andere druiven? 
Veranderingen in de wijngaarden?
“Net als elders zijn we ook bezorgd over de 
opwarming van de aarde (zeker op dit 
moment, met dagen met temperaturen tot 
40 graden!). Maar tot nu toe zijn de 
weersomstandigheden hier alleen maar 
uitzonderlijk goed voor de verdejo-druiven. 
Het patroon van koude winters en hete 
zomers is hier heel normaal en is nog steeds 
hetzelfde. Hetzelfde geldt voor de grote 
verschillen in temperatuur tussen dag en 
nacht; ook dat is niet veranderd en juist dat 
verschil is essentieel voor de zuurgraad van 
onze wijnen. Van een directe negatieve 
invloed is op dit moment geen sprake. Dus de 
toekomst van onze wijnen blijft voorlopig 
zonnig.”

Juan de Benito OzoresWijngaard met oude stokken Gistingskelder van Álvarez y Díez



Rueda-fanmail

“Verdejo is een prima witte wijn. Knisperend fris en herkenbaar aan een ‘bittertje’ in de afdronk, 
alsof je op de pitten van een granny smith kauwt. Heerlijk verfrissend dus en ideaal als de mussen 
van het dak vallen en jij je met Antonio Banderas even terugtrekt voor een aperitivo para dos.”
 Esmée Langereis, Elle Eten

“Rueda: Spanjes antwoord op de zomer, de koele witte wijn van de moderne 
Iberische tijd. Strak, fruitig, betrouwbaar – zelden een miskoop – en historisch 
gezien piepjong.”
� Onno�Kleyn,�de Volkskrant

“Al meer dan twintig jaar is de Rueda van Palacio de Bornos de meest succesvolle witte 
wijn van Okhuysen. Waarom? Omdat deze frisse, aromatische witte wijn gewoonweg 
nooit verveelt en een breed publiek aanspreekt.”
 Xavier Kat, Okhuysen

“Rueda is de witte verdejodruif, de verdejodruif, nog wat verdejo en – oh ja, ook 
wat viura en sauvignon blanc of een enkele verdwaalde rode tempranillo. Maar 
van die verdejo maken ze onberispelijke en betaalbare wijnen, die heen en weer 
slingeren tussen strak en bloemfruitig.”
 Jacques Hermus

“Ook al reist de witte verdejodruif heel wat Spaanse regio’s af, zijn frisse, 
vol-authentieke karakter uit zich alleen als de wijn uit de DO Rueda komt.” 
 Manuela Calzado Korthof, Wine Selector Spain, Poot Agenturen


