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Ribera del Duero
• Ribera del Duero ligger i regionen Castilla y Leon i nordvästra Spanien ca 

180 km från Madrid och genomflyts av floden Duero, som i Portugal 
ändrar namn till Douro.

• Klimatet är kontinentalt med temperaturer varierande mellan  +40 grader 

• och -18 grader. Över 2400 timmar stekande sol i året torkar jorden och 
Ribera del Duero är den näst torraste regionen i Spanien med ca 400/450 
mm regn per år. Lokalbefolkningen brukar tala om 9 månader vinter och 3 
månader helvete.

• Skillnaden mellan dag- och nattemperaturer är mycket stor vilket gör att

• druvorna mognar långsamt och får höga sockerhalter och tjocka skal. 
Skörden, som nästan alltid görs för hand,  sker på natten då temperaturen 
kan går ner till  ca. +10 grader.

• Ribera del Duero ligger på spanska högplatån och odlingarna ligger på 
mellan 600 och 900 meter över havet.

• Jordmånen är mager och väldränerad och består av främst lerhaltig 
sandjord och vittrad kalstensjord.



Ribera del Duero

• Ribera del Duero är ett av Spaniens bästa rödvinsdistrikt, men fick 
ursprungsbetäckningen D.O. Ribera del Duero först år 1982.

• Då  fanns det endast 9 vinfirmor i distriktet, bland annat Vega Cecilia, men 
nu finns det 288 (2017). Endast röda viner får beteckningen D.O. Ribera del 
Duero

• Medan vin odlades före år 1982 endast på 3.513 ha odlas det nu på 22.552 
ha. (2017). Vin hade odlats i 2000 år i distriktet men druvorna såldes mest 
till kooperativ som gjorde bulkviner.

• Vinerna jämförs ofta med vinerna från D.O.Ca Rioja som båda är kända för 
rödviner som görs på Tempranillo (i Ribera del Duero Tinto Fino eller

• Tinta del Pais) Generellt kan man säga att Rioja har ett mildare klimat som 
ger lättare viner i en elegantare stil, medan Ribera del Dueros druvor får ett 
tjockare skal för att skydda sig mot klimatet och därför blir vinerna mer 
koncentrerade och kraftiga. Också  de tillåtna druvorna är olika. I Ribera del 
Duero Tempranillo ( 95%), Garnacha, Cabernet Sauvignnon, Merlot och 
Malbec som ger viner med mera struktur och färg och den gröna druvan 
Albillo som ibland användes för mjuka upp de röda vinerna (högst 5%). De 
blå druvorna i Rioja är ju Tempranillo, Garnacha, Graciano och Mazuelo.

• Vinerna är fylliga, fruktiga och mörka med starka tanniner med inslag av 
mörka körsbär, vinbär och björnbär och ek. Minst 75% Tinto Fino i varje vin, 
oftast 100%. 

• Kan drickas med spädlamm, vilt, mörka kötträtter, mustiga grytor och
• lagrade  ostar



Bodegas Briego, S.A.

Firman grundades av tre bröder Benito  år 1988 

De förfogar över 77 ha Tempranillo odlingar belägna

på en höjd på upp till 910 m över havet. Årsproduktionen är 
ca 400.000 flaskor per år. Druvorna är handplockade och 
musten har jäst 8 månader i fransk och amerikansk ek.

Briego Vendimia Seleccionada 2016(Joven con barrica)

Druvor 100% Tinto Fino (Tempranillo)

Alkohol: 14,0%

Socker: 1 g/l

Syror: 4,0 g/l

Energi: 80 Kcal/100 ml

• Vinet är färdigt att drickas genast.



Viñedos y Bodegas Gormaz

• Firman grundades  år 1992 är en av de äldsta i Ribera del Duero  
och äger 232 ha vinodlingar  belägna över hela distriktet på 
mellan 845 och 960 meter över havet.

• Druvorna är handplockade och musten jäser i amerikanska och 
franska ekfat under 12 månader och lagras därefter under 8 
månader på flaska.

Catania Crianza 2014

Druvor: 100%  Tinto Fino (Tempranillo)

Alkohol: 14%

Syror: 4,8 g/liter

Energi: 80 kcal/100 ml

Vinet vinner på dekantering och några års lagring

Serveras i 16 – 18 grader



Bodegas Torres, S.A

Torres är Spaniens mest kända vinfirma, med bodegor förutom i
Ribera del Duero också i Penedes, Rioja, Priorat, Rueda, Costers 
del Segre samt i Chile och Kalifornien.
Torres vinodlingar i Spanien är idag ca 2.000 ha och de exporterar 
till 140 olika  länder
Torres Celeste Crianza 2015
Druvor Tinto Fino (Tempranillo)
Alkohol 14,5%
Socker 0,5 g/l
Syror 5,2 g/l
Extrakt 80 g/l
Druvorna skördades i mitten av oktober. Musten jästes i 
ståltanker vid 28- 30 grader med totalt tre veckors maceration. 
Efter den malolaktiska jäsningen lagrades vinet i amerikanska och 
franska ekfat under 12 månader och 6 månader på flaska
Gott att dricka redan nu men utvecklas enligt bodegan under 
ytterligare 6-7 år. Vinner på dekantering

• T



Bodegas Alejandro Fernandez Tinto Pesquera, S.L.

Ännu en toppbodega och en av de mest kända i Ribera del Duero. 
År 1986  gav Robert Parker 98 poäng åt ett av deras viner och 
kallade det för Spanien Chateau Petrus, med påföljden att 
bodegan blev världsberömd och priserna steg kraftigt. 
Alejando Fernández äger 200 ha vinodlingar Tempranillo.
Skörden sker för hand och vinet har lagrats i 18 månader
på amerikanska ekfat och 6 månader på flaska innan det släpps 
för försäljning.
Fernández äger ytterligare en bodega ”Condado de Haza” i Ribera
del Duero och en annan i La Mancha ”El Vinculo”.
Tinto Pesquera Crianza 2014
Druvor: 100% Tinto Fino (Tempranillo)
Alkohol: 14%
Syror: 4,8 g/liter
Energi: 80 Kcal/100 ml

Vinet är gott redan nu, men kan lagras upp till 10 år.
Vinet vinner på dekantering. Serveras i 16 till 18 grader



Bodega Hermanos Pérez Pascuas
.

• Tre bröder Pérez Pascuas grundade vinfirman år 1980. Odlingarna
• omfattar 135 ha varav 90 % utgörs av Tinto Fino (Tempranillo)
• och 10% av Cabernet Sauvignon. Rankornas ålder mellan 20 och 25 år
• En av de få i regionen som endast använder egna druvor.  Årspro-
• duktionen är ca. 500.000 flaskor. Ett av Ribera del Dueros  bästa vinhus.
• Robert Parker gav 92 poäng åt det här vinet och den här årgången.

• Viña Pedrosa Crianza 2014
• Druvor: 100% Tinto Fino (Tempranillo)
• Alkohol: 13,5%
• Syror: 5,4 g/l
• Energi: 90 Kcal/100 ml
• Druvorna skördas för hand. Vinet lagras i amerikanska och franska
• 225 liters ekfat under minst 18 månader och i flaska minst 6 månader.

• Kan drickas redan nu, men vinner på några års lagring
Vinet vinner på dekantering.  Serveras i 16 till 18 grader



Bodegas Protos, S.A.

Bodegas Protos är en av de absolut bästa vinfirmorna i Ribera del
Duero och den grundades redan år 1927 som en av de första i
distriktet. De förfogar över 1400 ha odlingar på 800 – 900 meters
höjd över havet och fördelade över stora delar av distriktet. Skörden
ca 5.600.00 kg sker manuellt och druvorna till det här vinet kommer
från över 40 år gamla rankor. Druvorna sorteras ännu efter det de
kommit till vinkällaren på sorteringsbord. Musten jäser i 2/3 franska och
1/3 amerikanska ekfat under 18 månader och sedan ytterligare 18
månader i flaska.
Wine Spectator har givit vinet 92 poäng

Protos Reserva 2013
Druvor: Tinto Fino % (Tempranillo)
Alkohol: 14%
Syror: 5,3 g/l
Socker 1 ,0 g/l
Energi 80 Kal/100 ml

Kan drickas redan nu men utvecklar sig ännu under ca 5 år. Vinner på 
att dekanteras. Serveras i 16-18 grader.



Kvällens viner

458287      Briego Vendimia Seleccionada 2016  

445557      Catania Crianza 2014

94445        Celeste Crianza 2015

913627       Tinto Pesquera Crianza 2014

474667       Viña Pedrosa Crianza 2013

944537       Protos Reserva 2013



Kvällens viner

458287      Briego Vendimia Seleccionada 2016                                            13,32

445557      Catania Crianza 2014 16,49 

944457 Celeste Crianza 2015 19,98 

913627      Tinto Pesquera Crianza 2014                                                         24,95 

447667       Viña Pedrosa Crianza 2013 25,84

944537 Protos Reserva 2013 33,94



Världens mest odlade druvor
Druvsort Areal 2010 ha %     Areal 2000 ha % förändring
1 Cab.Sauvignon 290091 6,3 220890 31
2 Merlot 267169 5,81 211967 26
3 Airen 252364 5,48 387978 -35
4 Tempranillo 232651 5,05 92985 150
5 Chardonnay 198793 4,32 145344 37
6 Syrah 185568 4,03 101516 83
7 Garnacha 184735 4,01 213987 -14
8 Sauvignon Blanc      110138 2,39 64889 70
9 Trebbiano Toscana  109772 2,39 136572 -20
10 Pinot Noir 86662 1,88 99600 44
11 Mazuelo 80178 1,74 126650 -37
12 Bobal 80120 1,74 100128 -20
13 Sangiovese 77709 1,69 68877 12
14 Monastrell 68850 1,52 76304 -8
17 Cab. Franc 53599 1,16 48551 10
18 Riesling 50060 1,09 43166 16
19 Pinot Gris 46563 0,95 18879 131
Övriga druvor 2653660              54,44       2486227 6,7
Totalt 4878176            100,00       4601445                     +6

University of Adelaide  2014


