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Kære vinvenner. 
Så er det tid til den næste vinsmagning på 
programmet som skal foregå hos Mikael Lyng fra 
Amaronespecialisten. Denne gang skal vi guides 
igennem nogle af Spaniens mest populære 
vinområder. Her taler vi om Priorat, Ribera del 
Duero og Toro. Det er vine af høj kvalitet og de 
repræsenterer hver især det elegante, det 
kraftfulde og det rustikke. Smagningen bliver 

ledsaget af en rundtur i områderne samt lækker 
tapas med blandt andet (som Mikael skriver) 
“...gode pesto’er og brød til”. Prisen er kr. 325,- 
for medlemmer og kr. 475,- for ikke-medlemmer. 
Der er kun plads til 16 prs. så her gælder “først 
til mølle” princippet!!! 

Vi glæder os til at se jer! 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

PRIORAT var nærmest ukendt som vinområde for 20 
år siden. I dag produceres nogle af Spaniens bedste 
og ikke mindst dyreste vine i Priorat. Vinene kan nu 
måle sig med dem fra Ribera og andre højt værdsatte 
i europa. I 90'erne kom nye krafter til udefra og man 
begyndte produktionen af enkeltmarksvine, frem for 
de tidligere blandingsvine, der blev produceret uden 
større lidenskab. Priorat ligger 100-700 moh., der er 
altså meget varmt og det er i overvejende grad hvad 
vinene bærer præg af. Høj alkoholstyrke, mørke, 
fyldige og uden overvældende syre, dog uden at de 
bliver søde eller jammy.

RIBERA DEL DUERO har et ideelt klima. Markerne 
ligger 700-850 moh.,Temperaturen er høj om dagen 
og lav om natten, hvilket hjælper til at holde på 
druernes aroma. Klimaet gør, at vinene er 
velafbalanceret og har en rig aroma. 
Mange af vinene herfra er blevet kult og Ribera del 
Duero er da også hjemsted for nogle af spaniens 
mest kendte og dermed også dyreste vine. Andre 
berømte vingårde er Dominio de Pingus, der ejes af 
danske Peter Sisseck. Topvinen Pingus er ligeledes 
lavet på ren Tempranillo. Vinen koster fra omkring 
4.000 kr. styk. 

TORO byder på et næsten ekstremt klima og 
tilsvarende fyldige vine. Toro står stadig lidt i skyggen 
af de fremadstormende regioner i Spanien, men Toro 
er bare nogle skridt bagefter. Der er varmt i Toro, 
hvilket beskriver vinene som fuldmodne og fyldige. 
En del af druestokkene i Toro har overlevet den store 
vinpest i Europa. Mange af stokkene er derfor 
oldgamle, omkring 120 år. I Toro hersker Tempranillo, 
som her kaldes Tinto del Toro. Jordbunden består af 
sand og ler. Vinene fra Toro skal minimum indeholde 
75% Tinto del Toro. Alkoholstyrkeen skal minimum 
være på 12,5%, men ofte er den op omkring 15%. 
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