
Vinos de Jerez Revisitado
Organisatie: Nederlands Gilde van Sommeliers

Restaurant Bouwkunde, Deventer
2 mei 2022

Karel de Graaf
karel@graafbourgognes.nl 1

Vinos de Jerez Revisitado
Deventer, 2 mei 2022 

organisatie: NGS/Heleen Boom

presentatie: drs Karel de Graaf

agente de bodegas de Jerez
formador homologado del vino de Jerez
officier dans l’Ordre du Mérite agricole

hooked for life

• de bekende Amerikaanse Sherry-expert Peter Liem, die 
samen met de Spaanse professor Jesús Barquin een boek 
schreef over Sherry (Sherry, Manzanilla en Montilla, a 
Guide to the traditional Wines of Andalucía, waarschuwt
mensen die naar het Sherry-gebied gaan

• als je er eenmaal bent geweest, ben je hooked for life. Dit
is mij in 2000 dus ook overkomen. Jullie zijn dus
gewaarschuwd!!!  

feiten en wetenswaardigheden over 
Vinos de Jerez

Sherry en zijn historie

Sherry 1/3

• Sherry mag alleen maar gemaakt worden in een gebied in 
Spanje (in Z.W.-Andalusië) dat nu 6.838 hectare groot is

• het betrof (een wijziging dateert uit 2021) de streek van 
Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda en El Puerto 
de Santa María 

• versterkte en ook onversterkte wijnen, gemaakt van 
bepaalde druivenrassen mogen Sherry genoemd worden

• die drie Sherry-druivenrassen zijn de Palomino Fino, 
Moscatel en Pedro Ximénez

3000 jaar historie

Sherry 2/3

• als tijdens het wijnmaken wijnalcohol wordt toegevoegd 
(bij Sherry sinds ± 1850) is Sherry een versterkte wijn

• een wijn mag ook Sherry heten als hij op een natuurlijke 
manier 15 vol.% alcohol heeft behaald 

• de opvoeding en rijping van een sherry geschiedt door 
middel van het (verplichte) solera-systeem 

• er zijn stricte regels (de Reglamento) voor o.a. het 
wijnmaken, de botteling en de verkoop van Sherry

3000 jaar historie

Sherry 3/3

• de naam Sherry is in feite een papaplu-naam voor wijnen
van kurkdroog tot mierzoet

• Sherry is bijna bij elk type maaltijd of gerecht inzetbaar!

• de verhouding prijs-kwaliteit van een Sherry is nog steeds 
onklopbaar!

• in de hoogtij-jaren (70 en 80) importeerden we in 
Nederland zo’n 40 miljoen liter Sherry; nu is dat helaas
nog maar 9 miljoen liter!

3000 jaar historie
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3000 jaar historie

• Sherry: heeft origineel karakter met eigen identiteit

• beide zijn niet uitsluitend het resultaat van een bepaalde   
geografische oorsprong

• meer dan 3000 jaar hebben verschillende historische 
omstandigheden de identiteit van deze wijn gevormd

• Sherrywijnen zijn het resultaat van de sporen uit diverse 
verschillende culturen (met een soms verafgelegen 
oorsprong) die in deze streek nagelaten zijn

3000 jaar wijngeschiedenis

• de Phoeniciërs introduceerden wijnbouw in het gebied; al    
1.000 jaar (voor Chr.) stonden er al wijnstokken in Cádiz    
en in 700 (voor Chr.) in Xera (Jerez)

• oorsprong: streek van Jerez de la Frontera in het uiterste 
zuidwesten van Andalusië

• Sherry: Engelse verbastering van Jerez; andere namen: 
o.a. Xera, Ceret, Xerez, Sherrish en Jerez

Moorse overheersing

• de 500 jaar Moorse overheersing in zuid-Spanje (van 711 
tot 1492) bracht veel cultuur en voorspoed

• er ontwikkelde zich een Moors-Spaanse cultuur van het 
allerhoogste wereldniveau: Sevilla, Córdoba en Granada 
groeiden uit tot wereldsteden

• Sherish: het Jerez van de Moren

• de Moren zijn uiteindelijk in 1492 (na 200 jaar) uit Spanje 
verdreven (de zogeheten Reconquista van 1268) A f r i c a

From Xera to Xeres de la Frontera

Tartessos
- X C.

Phoenicians

Carthagineans

Greeks- V C.

Roman Empire- II C.

Goths

0

V C.

Arabic dominationVIII C.

Christian “reconquista”XIII C.

Descovery of AmericaXV C.

het Consejo Regulador

• het Consejo Regulador is een organisatie die alles regelt 
wat Sherry betreft in de weidste zijn van het woord

• de D.O. (Denominación Origen) Sherry bestaat al sinds 
1933 en is één van de oudste te wereld

• het Consejo is gevestigd in Jerez de la Fontera

• de huidige président is César Saldaña, de vorige was 
Beltrán Domecq, destijds wijnmaker bij Bodegas Domecq
in Jerez de la Frontera

feiten en wetenswaardigheden over 
Vinos de Jerez

productiezone
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zona de crianza/producción

• het gebied ligt in Andalucía (Z.-W. Spanje, provincie
Cádiz) en aan de Atlantische Oceaan (!) in een
afgebakende streek Marco de Jerez, geheten

• vinificatie en rijping van de sherries is sinds 2021 niet 
meer beperkt tot drie steden: Sanlúcar de Barrameda, 
Jerez de la Frontera en El Puerto de Santa Maria

• nu mag vinificatie en rijping ook in de dorpen Chipiona, 
Trebujena, Lebrija, Rota, Puerto Real en Chiclana, dus
buiten de Marco de Jerez, de oude Zona, plaatshebben

rijpingsplaats voorgeschreven

• Manzanilla mag b.v. alleen maar in Sanlúcar de 
Barrameda worden gemaakt/gerijpt, Fino in Jerez de la 
Frontera en in El Puerto de Santa Maria en in de Zona

• tegenwoordig wordt er ook Fino in Sanlúcar gemaakt!!!

• zeer bijzonder: de druiven mogen echter uit het hele 
Sherry-gebied komen; van druiven uit Jerez mag in 
Sanlúcar de Barrameda Manzanilla worden gemaakt (!)

• Zona heette het gebied buiten de Marco de Jerez  

productie en rijping

• de 6 dorpjes in de productiezone die niet behoorden tot de 
rijpingszone, dus de Zona, vormden een aanzienlijk deel 
van de beschermde oorsprongsbenaming (D.O.)

• de wijnen uit die stadjes vielen onder de door de 
Reglamento verschafte bescherming 

• bodegas daar mogen zich nu dus ook toeleggen op de 
rechtstreekse verkoop van hun wijnen

feiten en wetenswaardigheden over 
Vinos de Jerez

de druivenrassen
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de drie toegestane druivenrassen

1. palomino (listán blanco), een zeer neutraal ras, wordt
gebruikt voor o.a. de volgende wijnen: Manzanilla, Fino, 
Amontillado, Oloroso en Palo Cortado; er zijn meerdere 
sub-variëteiten van de palomino zoals: palomino fino (de 
belangrijkste), palomino basto en palomino de Jerez

2. moscatel

3. pedro ximénez (px)

ook hier geënte druivenstokken

• de geïmporteerde druifluis phylloxera vastratix begon
ook hier (rond 1894) met aantasting van de wijnstokken

• enting op (kruisingen van) Amerikaanse rassen als b.v. 
berlandieri en riparia was dus nodig

• de palomino fino doet het goed met speciale onderstokken
(de 161-49 C en de 41B) vanwege het hoge gehalte aan
actieve kalk (van de albariza bodem) 

dominante palomino fino (± 95%)
• palomino fino: een zeer neutraal ras, heeft dus nauwelijks

aromavoorlopers (terpenen) in de schil; hoge rendementen

• het machinaal oogsten is er in opmars; 40% wordt nog met 
de hand geplukt;  lage zuurgraad: 3,7 gr/l

• het mechanisch plukken bedraagt dus zo’n 60%; uiteraard
is dan aanpassing van de canopy noodzakelijk

• de oogst begint meestal eind augustus/begin september

de palomino fino – hét Sherry druivenras

• grote, lange trossen

• het fruit is middelgroot

• lichtgroene kleur

• kleurloos sap

• gem. pot. alcoholgehalte 11º tot 12,5º

• gem. totale zuurgraad 3,7 g/l

palomino fino; hoog rendement

• de palomino fino heeft een dunne schil, daarom is het 
plukmoment belangrijk

• vroeger droogden de druiven na de pluk in op matten in 
de zon (soleo)

• optimaal alcoholpercentage: is rond de 12% vol.; wettelijk
voorgeschreven minimaal 10,5% vol.

• toegestaan rendement; max 10.500 kg druiven per 
hectare

appelzuur van de palomino fino

0,5

1,0

1,5

2,0
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de moscatel

• Chipiona was in de hoogtijdagen het dorp waar de meeste
moscateldruif werd verbouwd; de productie van moscatel
omvat nu nog maar 6% van de totale Sherry-productie

• hij staat meestal op arena-bodems (10% kalk en zand); de 
variëteit is de Moscatel d’Alexandria, die een goede
zuurgraad heeft: 4,1 gr/l

• de wijnstokken hebben in Chipiona grotendeels
plaatsgemaakt voor bloemen; sommige producenten
maken een mocatel de pasas (ingedroogde druiven)

de pedro ximénez

• in het Sherrygebied stond op vele plaatsen de pedro
ximénez aangeplant en is hier later grotendeels gerooid

• de druiven komen nu bijna alle uit Montilla-Moriles (4%)

• deze druif heeft een dunne schil en is daardoor geschikt 
voor soleo, het indrogingsproces op matten van esparto-
gras; de oogst heeft meestal eind september plaats

• de pedro ximénez heeft een goede zuurgraad: 4,5 g/l; er 
vindt nauwelijks gisting plaats; versterking gebeurt snel

eigendom van de wijngaarden

• de eigenaren van wijngaarden in het Sherry-gebied zijn: 
wijnboeren (± 2.720), bodegas (± 80) en coöperaties (7x)

• de coöperaties worden streng gecontroleerd en leveren 
druiven van topkwaliteit

• de grote bodegas bezitten zelf nauwelijks meer 
wijngaarden en kopen ook druiven bij de coöperaties

• het is nu in zwang om geen wijngaarden meer te bezitten; 
zij moeten dus druiven kopen

druivenprijs bijzonder laag

• de plantdichtheid is 3.500 tot 4.000 wijnstokken p/ha 

• de snoeimethode: vara y pulgar (Guyot simple); 9 à 10 
ogen op de vara (baguette) en 1 op de pulgar (courson) 

• 7 tot 9 trossen op de vara (± 3 kilo druiven)

• zoals gezegd: de productie is beperkt tot 10.500 kilo p/ha

• de prijs van een kilo palomino-druiven is bijzonder laag: 
€ 0,35 tot € 0,40 per kilo!

feiten en wetenswaardigheden over 
Vinos de Jerez

klimatologie van het gebied

klimaatfactoren 1/4

• Andalucía is het heetste wijngebied in Spanje met  
gemiddeld 300 dagen zonneschijn per jaar

• Sevilla dat op ruim een uurtje rijden ligt, is de warmste
stad van Spanje!

• zeer milde winters (het vriest daar bijna nooit) en vaak
hete zomers (tot 40º Celsius)

• koele Atlantische (zee)winden temperen de hitte
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klimaatfactoren 2/4

• in feite is het gebied te droog en te warm voor wijnbouw

• bij droge, bloedhete zomers krijg je bladafval/waterstress, 
waardoor de rijping van de druiven blokkeert

• regenval (oktober – mei): 650 liter/m² valt in 70 dagen

• de albariza-bodem is heel bijzonder: hij fungeert als een
soort spons en houdt het gevallen water vast!

• daardoor is het voor de druiven mogelijk te overzomeren

klimaatfactoren 3/4

• de gemiddelde jaartemperatuur hier is 18°C

• Jerez de la Frontera ligt verder van de kust en zomers is 
het er vaak zo’n 11º Celsius warmer dan aan de kust waar
Sanlúcar de Barrameda ligt

• daardoor is er een verschil in het aromatisch karakter van 
beide wijnen: een Fino is voller, rijker dan een
Manzanilla, die strakker en ziltiger is door de invloed van 
de Oceaan en het vochtige, koelere klimaat van Sanlúcar

klimaatfactoren 4/4

• er zijn twee belangrijke winden in het Sherrygebied: de 
Poniente en de Levante

• de Poniente is een koele, frisse wind uit het zuidwesten,  
die een belangrijk bijdrage levert aan de typiciteit van de 
sherries

• de Levante is een krachtige, warme wind uit het zuid-
oosten (centrale middellandse zee) en zorgt voor droog 
weer en (veel vliegen) in Andalusië 

feiten en wetenswaardigheden over 
Vinos de Jerez

bodemtypen
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we onderscheiden drie bodemtypen

• Albariza: klei en kalksteen; 80% van de wijngaardbodems
bestaat uit Albariza; men onderscheidt 7 subtypen

• Barros: leemgrond, in de lager gelegen delen van de 
heuvels; meer kleur en hogere vruchtbaarheid

• Arena: zand en klei; komt veel voor in de kustgebieden; 
minder dan 20% kalksteen; de ideale bodem voor een
moscatel

• 20% bestaat uit een mix van barros en arena 

oorsprong Albariza

• Albariza-bodems zijn gevormd door de sedimentatie van 
enorme lagen schelpen (van diatomeeënalgen en 
radiolaria)

• de zee bedekte het Jerez-gebied in het Upper Oligoceen 

• de Guadalquivir rivier was miljoenen jaren een binnenzee 
en de organische afzettingen veranderden langzaam in 
kalksteen, krijt en andere mineralen

de beroemde Albariza bodem 1/3 

• Andalusië kwam uit de zee tevoorschijn en de hoogte van 
de wijngaard bepaalt de zuiverheid van de Albariza
(vooral boven de 45 meter is de kwaliteit merkbaar hoger)

• een hoog gehalte aan calciumcarbonaat (80%), aan de 
oppervlakte op het hoger gelegen deel van de heuvels 

• de mineralogische samenstelling varieert afhankelijk van 
de specifieke locatie

de beroemde Albariza bodem 2/3 

• Albariza kan tot maar liefst 75% water vasthouden

• doordat voldoende water wordt vastgehouden kunnen de 
wijnstokken in dit warme gebied overzomeren

• er valt hier tussen oktober en mei bijna evenveel 
regenwater (65 cm) als bij ons in een heel jaar

• let wel: 40% van de druiven in een Sherry moet verplicht
van Albariza-grond komen! 

de beroemde Albariza bodem 3/3 

• er is niet één type Albariza, maar een zevental subtypen

• het bevat weinig organisch materiaal, dus arme grond

• elk subtype heeft zijn eigen eigenschappen, waardoor de 
kwaliteit van de geoogste druiven bepaald wordt

• de producenten die in kleine hoeveelheden niet-versterkte 
wijnen uit het gebied maken, weten dit maar al te goed    

• de grote bodegas assembleren meestal de druiven van de 
diverse subtypes Albariza
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verschillende typen Albariza 1/2

• Tosca de Antehojuelas: vrij losse, kruimelige en poreuze 
soort Albariza en gemakkelijk te bewerken

• Tosca de Lentejuelas: bevat meer kalksteen en wat meer 
zand en is over het algemeen nog makkelijker te bewerken

• Tosca Cerrada/Tosca Basta: taaie soort met lagere 
kalkgehaltes en een cementachtige stevigheid (80% va het 
Sherrygebied); dit type Albariza geeft fijne, fluweelzachte 
wijnen met structuur en elegantie

verschillende typen Albariza 2/2

• Tosca de Barajuelas: bevat de meeste diatomeeën en 
bevat ongeveer 60-70% kalksteen; geeft krachtige 
geconcentreerde most; druiven met dikkere schillen

• Albariza Parda: meer onzuiverheden en zand; meer 
fruitigheid, maar minder mineraliteit, diepte en elegantie

• Albariza Tajón: de hardste, compacte grond met het 
hoogste aandeel actieve kalksteen, tot 80% 

• Lustrillo: tamelijk onzuivere Albariza die ijzeroxide bevat

destijds 9 grondsoorten 

• in werkelijkheid is Albariza echter een beetje een paraplu 
die een aanzienlijke verscheidenheid aan subtypes omvat 
en een aantal zeer verschillende wijnen produceert

• in de 19e eeuw werden alle wijnen ingedeeld naar 
grondsoort in negen verschillende soorten: drie 
Albariza's, drie kleigronden en drie zandgronden. De 
grondsoort werd meer gewaardeerd dan de leeftijd van 
een wijn, waarbij een 10 jaar oude wijn uit zandgrond 
goedkoper was dan een 1 jaar oude wijn uit Albariza

bestaande kennis verder verdiept

• deze kennis is niet echt nieuw maar wijnmaker Ramiro
Ibáñez uit Sanlúcar en een paar collega’s zijn dieper op de 
materie ingegaan en ontdekten de wonderbaarlijke 
diversiteit van de Albariza bodem

• Albariza is als het ware een paraplu die een aanzienlijke
variëteit van subtypen omvat, die nogal verschillende
wijnen produceren

probleem Albariza: actieve kalk

• actieve kalk verhindert dat de wortels van de wijnstok het 
ijzer in de bodem kunnen opnemen

• ijzer is nodig voor aanmaak van chlorofyl (voor groen
blad); zonder groen blad geen fotosynthese!

• oplossing: speciale onderstokken die een hoge resistentie
hebben tegen actieve kalk, of eventueel ijzer in de bodem
injecteren of bijspuiten van ijzer op het blad 

• onderstok 161-49 C heeft 25% resistentie tegen actieve kalk
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aserpiado

• zoals gezegd valt hier bijna evenveel regen als bij ons in 
een heel jaar: zo rond de 65 cm per jaar

• om te kunnen overzomeren moet het gevallen regenwater 
worden ‘bewaard’; daartoe is er een speciale techniek 
ontwikkeld om het gevallen regenwater vast te kunnen 
houden

• deze heet aserpiado en eist een bepaalde bewerking van 
de wijngaard

feiten en wetenswaardigheden over 
Vinos de Jerez

van kurkdroog tot mierzoet

Sherry: een paraplu-begrip 1/2

• Sherry is een, goedkoop, heel bijzonder en veelzijdig
product; de eigenschappen zijn helaas nog niet tot de 
wijndrinkende meute doorgedrongen

• met Sherry worden wijnen bedoeld van kurkdroog
(Manzanilla/Fino) tot zoet (Moscatel) en mierzoet (PX)

• je kan Sherry op diverse wijzen inzetten: 

– als aperitief (al dan niet met tapas);  tijdens de maaltijd (zeer

verrassend) en bij het dessert
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Sherry: een paraplu-begrip 2/2

vinos generosos:

• Manzanilla

• Fino

• Amontillado

• Oloroso

• Palo Cortado

vinos dulces naturales:

• Moscatel

• Pedro Ximénez

vinos generosos de licor
(blending vinos generosos
met vinos dulces naturales); 

op etiket:

• Amontillado

• Oloroso

• Medium

• Pale Cream

• Cream

Sherry: een product uit de kelder?

• bij de meeste wijngebieden in de wereld bepaalt in feite
het terroir de kwaliteit van de wijn; de wijngaard is daar
dus van wezenlijk belang

• Sherry kan je een product uit de kelder noemen, maar 
steeds meer wordt het terroir belangrijker: de pagos

• de filosofie van het systeem van criaderas en soleras is 
om altijd dezelfde kwaliteit wijn te kunnen krijgen, mits
de kwaliteit van de verwerkte druiven niet vermindert

feiten en wetenswaardigheden over 
Vinos de Jerez

D.O. en de Reglamento

eerste Spaanse D.O.

• 1933: creatie van de DO (Denominación de Orígen); de 
oudste DO in Spanje (en de oudste in Europa)

• 1935: publicatie van de Reglamento (vernieuwd in 2003), 
een statuut (reglement) omvattend de regels en controle-
systemen van wijngaard tot commercialisatie

• doel van de wetgeving: bescherming van producenten en 
consumenten

2021: 6e wijziging D.O. in 86 jaar! 

• volgens mijn (weliswaar beperkte) kennis bestaat er 
wellicht geen ingewikkelder D.O: Denominación de 
Origen "Jerez-Xérès-Sherry“, de oudste ter wereld (1933)

• je kunt niet bedenken wat in deze D.O. niet geregeld was;

• dus ook zaken als verkoop aan wie, rijping waar en hoe 
lang, botteling door wie, enz.

• in augustus 2021 is de 6e wijziging van de D.O. in 86 jaar 
(!) bekrachtigd; ik geef een wijziging aan als dat nodig is

belangrijke wetswijzigingen 1/3

• augustus 2021: het Consejo Regulador komt met  
belangrijkste wijzigingen in de wetgeving sinds 50 jaar

• de toelating van zes pre-phylloxera druivenrassen: Beba, 
Cañocazo, Mantúo Castellano, Mantúo de Pilas, Perruno
and Vigiriega and en een ge-update en meer uitgebreide 
kaart van de Jerez pagos

• de term Viñedos de Jerez Superior is nu ook beschikbaar 
voor elk gebied van de D.O. 
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belangrijke wetswijzigingen 2/3

• de nieuwe categorie Fino Antiguo geldt voor Finos die 
minstens 7 jaar vatrijping hebben gehad

• hetzelfde geldt voor een Manzanilla Pasada, die ook 7 jaar 
vatrijping gehad moet hebben

• wijnen die op een natuurlijke manier tijdens de 
alcoholische gisting het vereiste alcoholniveau (15%) 
bereiken, hoeven niet meer versterkt te worden; deze niet-
versterkte wijnen vallen nu ook onder de DO 

belangrijke wetswijzigingen 3/3

• in 2021 werden der reglementen van de D.O. gewijzigd: 
de verouderingszone wordt nu gelijkgesteld aan de 
productiezone 

• dit betekent in feite dat alle negen gemeenten gelijk 
worden behandeld en dat de productiebodega's nu het 
recht hebben om wijnen te rijpen en te verkopen met het 
zegel van de D.O. als ze aan alle andere regels voldoen

de Reglamento

• je mag maximaal 70 liter most uit 100 kilo druiven persen

• versterking met wijnalcohol vreplicht

• minimaal drie jaar rijping noodzakelijk

• gebruik houten vaten van 600 l (botas) 

• controle van de voorraden

• specificatie van de wijnstijl

• controle bij botteling en verscheping/transport

Manzanilla eigen D.O. sinds 1964

• Manzanilla heeft sinds 1964 haar eigen D.O.; zij viel
daarvoor onder de D.O. van Jerez de la Frontera

• Manzanilla mag alleen in Sanlúcar de Barrameda (aan de 
monding van de Guadalquivir) worden gemaakt!

• het is in Sanlúcar koeler en vochtiger, waardoor de flor 
hier anders is dan b.v. in Jerez; hij geeft hier een
opvallend ziltig karakter aan de wijn

• de heftige conflicten tussen Sanlúcar en Jerez zijn voorbij

historische en actuele aanplant

• in 1968 aanplant van 10.000 ha en toen kwam de ‘boom’

• de aanplant omvatte in de jaren 7o en 80 zo’n 23.000 
hectare; daar is nu nog maar zo’n 7.000 hectare van over

• nu: 95% Palomino Fino, 5% Moscatel en Pedro Ximénez

• de EU heeft destijds premies betaald voor de percelen, die 
gerooid moesten worden

• eenmaal gerooid met subsidies: heraanplant is verboden

• gelukkig zijn de beste percelen (pagos) niet gerooid

overzicht actuele aanplant
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dichtheid aanplant en productie

• de plantdichtheid is tussen de 3.500 en 4.000o 
wijnstokken per/ha

• de productie blijft beperkt tot 10.550 kilo per hectare

• 100 kilo druiven levert 70 kilo most

• het Consejo Regulador, het wetgevende orgaan, bepaalt in 
feite elk jaar hoeveel kilo druiven er geoogst mag worden

feiten en wetenswaardigheden over 
Vinos de Jerez

zones/subgebieden en pagos

zones/subgebieden en pagos

• het gebied kent twee D.O. zones: Jerez-Xérès-Sherry 
(1933) en Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda (sinds 1964, 
viel daarvoor onder Jerez)

• twee subgebieden: Jerez Superior (80%) en Jerez Zona 
(20%); de toegestane rendementen zijn respectievelijk 80 
en 100 hl/ha

• top pagos (± 40 bijzondere terroirs, in 1868 134) zijn o.a. 
Marchanudo, Carrascal en Balbaína (Jerez) en Pastrana, 
Mahina, Hornillo en Miraflores (Sanlúcar)

classificatie van de pagos

• de classificatie van de pagos is gebaseerd op de volgende  
factoren:

– type bodem (albariza-soort van belang)

– hoogte (± 50 m is ideaal)  en hellingsgraad (10 – 15%)

– ligging ten opzichte van zon en winden

– nabijheid van de zee

- er zijn verschillende wijngaarden in één pago; dus een 
wijngaardcluster, meestal met verschillende eigenaren 
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is het terroirdenken afwezig?

• omdat ik al enige tientallen jaren kind aan huis ben in de 
Bourgogne, het terroir-gebied bij uitstek, krijg ik altijd 
vragen waarom er bij sherries bijna nooit over terroir
werd/wordt gesproken

• uiteraard kan je het in nagenoeg elk wijngebied over 
terroir hebben, maar het valt op dat de meeste 
producenten het belang ervan zijn vergeten, of in ieder 
geval het vaak niet communiceren aan de consumenten

feiten en wetenswaardigheden over 
Vinos de Jerez

bodegas en almacenistas

situatie vóór opkomst bodegas

• in het verleden werd de jonge wijn snel verkocht, dus er 
was geen grote opslagcapaciteit nodig

• religieuze instituten en handel bezaten kleine bodegas

• eind 18e eeuw werd het mogelijk wijnen langer op te slaan; 
afschaffing praktijken van de Gremio de la Vinatería

• dus waren er grotere bodegas nodig; financiering ervan 
ging met geld van Spanjaarden die uit de VS terugkeerden

opkomst bodegas

• eind 18e/begin 19e eeuw introductie solera-systeem en 
oprichting bodegas; vanaf 1820 hele grote bodegas

• langere opslag mogelijk; ontstaan wijnstijl die we kennen

• locatie bodegas: hoog op de heuvel, dichtbij de kust,  
goede orientatie t.o.v. de wind; geen airco’s!

• de flor-gist heeft namelijk veel lucht nodig (18 m³ per 
vat), de juiste temperatuur (18º C en stabiel) en een goede 
relatieve luchtvochtgheid (70%)

het fenomeen Sherry bodega

• de meeste 's werelds fijne wijnen worden door hetzelfde 
bedrijf verbouwd, gemaakt, gerijpt en verkocht; in het 
geval van sherry was dat eerder uitzondering dan regel 

• de naam 'sherry bodega' omvat traditioneel verschillende 
soorten wijnproducenten die sherry produceren

• in feite waren er drie soorten bodega's in de sherryregio, 
in een hiërarchie die zich in het begin van de negentiende 
eeuw ontwikkelde 

drie typen bodegas

• bodegas de crianza y expedición (53 ageing and shipping
bodegas); in de drie steden van de Marco de Jerez; alleen 
zij mogen gebottelde sherry verkopen; bekende namen  

• bodegas de crianza y almacenado (ageing and stocking
bodegas); mogen alleen sherry laren rijpen en geen fl
verkopen; worden gewoonlijk almacenistas genoemd

• bodegas de producción (production bodegas); wijngaard-
eigenaren die druiven oogsten en mosto produceren en 
die ook mogen verkopen maar niet als Sherry!

•
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bodegas en almacenistas 1/4

• de shipping bodegas kopen druiven, most, jonge wijnen
of wijnen, die al een solera-rijping hebben ondergaan, bij
b.v. coöperaties, kleine boeren (1.750) en almacenistas

• voordeel van eigen wijngaarden: je hebt dan controle over 
de kwaliteit van de druiven

• er waren in 1830 nog 300 almacenistas; nu zijn er nog 17 
over die samen zo’n 30.000 botas in hun kelders hebben

bodegas en almacenistas 2/4

• almacenistas zijn kleine familiebedrijven (vaak van o.a. 
notabelen, artsen, advocaten en notarissen) die eigen 
wijngaarden hebben of druiven/most kopen en daarvan 
wijn maken

• zij verkopen hun wijnen aan de grotere bodegas; verkoop 
aan consumenten is strict verboden 

• bodega Lustau (Jerez) zet zelfs de naam van de wijn 
leverende almacenistas op het etiket!

bodegas en almacenistas 3/4

• actuele voorraad botas (600 l vaten met 500 l wijn erin) 
in het gehele gebied: ± 300.000 (150 mln liter)

• bodegas met eigen wijngaarden hebben meestal eigen
pers- en vinificatiefaciliteiten dichtbij de wijngaarden, 
zoals je die ook in het Champagne-gebied tegenkomt

• alleen bodegas de crianza y expedición mogen wijnen op 
fles aan particulieren verkopen; verkoop in bulk mag 
alleen aan de food-industry

bodegas en almacenistas 4/4

• toen de topjaren voor sherry voorbij waren en de 
verkopen van de grote bodegas sterk terugliepen, werd het 
lastig voor de almacenistas om hun wijnen kwijt te raken 

• sommige stopten ermee en verkochten hun soleras aan de 
bodegas 

• anderen werden uit noodzaak bodega de crianza y 
expedición om hun wijnen aan restaurants, winkels en 
importeurs te kunnen verkopen   
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bodegas verkochten druivenbezit

• omdat de druiventeelt in de loop der jaren veel minder 
winstgevend is geworden, hebben veel bodega's hun 
wijngaarden in de jaren dertig en vooral in de jaren 
tachtig verkocht 

• tegenwoordig produceert slechts 30% van de bodega's 
hun eigen druiven; nog eens 28% zijn onafhankelijke 
druiventelers en 42% wordt verbouwd door coöperaties 
(statistieken 2016). De lage marktwaarde van wijndruiven 
is een langdurige discussie in de omgeving van Jerez

feiten en wetenswaardigheden over 
Vinos de Jerez

vinificatie Manzanilla/Fino

traditietraditienatuurnatuur technologietechnologie

het maken van sherry is een zaak van...

basiswijn

 het persen van de druiven

 analyse/classificatie van de most

 alcoholische gisting

de eerste stappen:

 basiswijnen: alles begint met een witte wijn die iets unieks 
heeft: de flor

 basiswijnen: alles begint met een witte wijn die iets unieks 
heeft: de flor

 mate van versterking:  biologische rijping mate van versterking:  biologische rijping

 speciale vaten (botas) in speciale ruimten (bodegas) speciale vaten (botas) in speciale ruimten (bodegas)

 de solera: een nooit eindigende rijpingsmethode de solera: een nooit eindigende rijpingsmethode

het maken van Sherry – de sleutelprincipeshet maken van Sherry – de sleutelprincipes

 minimale rijpingstijd van twee jaar minimale rijpingstijd van twee jaar

drie typen most

• de palomino fino is nogal gevoelig voor oxidatie, dus snelle
persing na de pluk is gewenst

• uit 100 kg druiven mag je maximaal 70 l sap (most) persen

• drie typen most: primera yema (2/3 deel), segunda yema, 
and mosto de prensa (deze wordt gedestilleerd)

• alleen de primera yema wordt gebruikt voor Manzanilla 
en Fino

vinificatie Manzanilla/Fino 1/4

• persing van de druiven in moderne pneumatische persen 

• de alcoholische gisting heeft plaats in grote rvs-cuves   
met temperatuur controle

• alleen mosto de yema wordt gebruikt (free run juice na 
lichte persing)

• voor een heet klimaat heeft de most een vrij laag 
potentieel alcoholpercentage: 11 - 12,5% vol.
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vinificatie Manzanilla/Fino 2/4

• aanzuring met wijnsteenzuur en klaring van de most heeft
plaats vóór het begin van de alcoholische gisting

• pH bij oogst 3.7 - 4.0; na aanzuring is de pH 3.1 - 3.4  

• pH slaat op de sterkte van de zuren niet op de hoeveelheid

• vroeger voegde men gips (yeso) toe dat bijdroeg aan de 
klaring en waardoor de zuurgraad van de wijn omhoog
ging en bijdroeg aan de rijping

vinificatie Manzanilla/Fino 3/4

• vaak wordt een zogeheten pié de cuba, een al gistende 
most (2 tot 10% van het totaal), aan nog niet gistende 
most toegevoegd om het gistingsproces te versnellen

• een pié de cuba van specifieke lokale gistsoorten

• voordelen: een snelle start van de gisting, bacteriën 
krijgen geen kans en de wijnmaker laat de gewenste gisten 
het werk doen

• 85 tot 90% van de suikers is in de eerste dagen vergist!

vinificatie Manzanilla/Fino 4/4

• de alcoholische gisting duurt ongeveer 12 weken; hij moet
op 30 november (San Andrés) klaar zijn!

• daarna heeft deslío plaats: scheiding van wijn en lie

• beperkt gebruik SO₂ (sulfiet) vanwege mogelijke

blokkering van de florvorming (wordt later besproken)

• geen appel-melkzure gisting: de druiven van de palomino 
fino bevatten weinig appelzuur (door de hoge
temperaturen); de most wordt immers aangezuurd

classificatie van de wijnen

• na de alcoholische gisting begint de keldermeester met de 
classificatie van de wijnen als er versterking plaatsheeft

• dit is echt specialistisch werk omdat de mate van 
versterking een grote rol speelt

• de wijnen met de fijnste aroma’s/smaak krijgen een
diagonale streep (una raya) op het vat en zijn geschikt
voor Manzanilla’s en Fino’s

versterking met wijnalcohol

• indien versterking: toevoeging van (wijn)alcohol (van 95% 
vol. sterkte); deze heeft plaats in december/januari

• deze wijnalcohol komt uit La Mancha en heet destilado

• Manzanilla en Fino: indien er versterking plaatsheeft, dan
tot maximaal ±15,5% alc/vol.

• de druiven kunnen dit alcoholpercentage ook op 
natuurlijke wijze verkrijgen; dan heeft er geen versterking
plaats
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de versterking

sensorische classificatie

• bleke en lichte wijnen: fino /

• zwaardere, donkere wijnen:   oloroso O

versterking = toevoeging van pure wijnalcohol 

doel: toename alcoholgehalte van de wijn

15,5°Fino en Manzanilla

 versterkt tot
/ O Oloroso   versterkt tot        17º

versterkte wijn heet sobretabla

• een sobretabla is tussen zes en acht maanden oud

• Manzanilla en Fino: versterking tot maximaal ±15,5% 
alc/vol. ivm de aanwezige flor en 

• het toevoegen van meer alcohol tot een hoger percentage 
doodt de flor en verhindert florvorming

• Oloroso wordt versterkt tot 17% alc/vol.

de sobretabla in de solera

• deze 95%-alcohol wordt niet direct aan de wijn 
toegevoegd, omdat de wijn negatief kan reageren

• de alcohol wordt gemengd met oudere wijn in gelijke 
hoeveelheden

• de versterkte wijn (sobretabla) is dan klaar om de solera 
in te gaan

rol sulfiet (SO₂)

• sulfiet wordt tijdens de persing al toegevoegd i.v.m. de  
anti-septische en anti-oxidatieve eigenschappen

• om blokkering van de florvorming te voorkomen is het 
gebruik op dat moment beperkt  

• in vroegere tijden hadden Manzanilla’s en Fino’s een veel 
hoger alcoholpercentage dan nu het geval is

• technische ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat dat 
percentage nu 15% is (accijnsbedrag is nu ook lager)

feiten en wetenswaardigheden over 
Vinos de Jerez

rijpingssysteem van criaderas en 
soleras

het systeem van ‘criaderas y soleras’

• een “dynamische” methode van rijping 

• verschillende rijpingssystemen per wijnstijl

• garandeert jaar in jaar uit een consistente 

kwaliteit en persoonlijkheid voor de wijnen

• gebaseerd op menging van diverse oogstjaren
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systeem van soleras-criaderas 1/3
soleras-criaderas

• dit is een rijpingsmethode om steeds min of meer dezelfde
kwaliteit wijn te verkrijgen

• zelfs de ontwikkeling van het solera-systeem was erop 
gericht om in de loop der jaren enkele van de individuele 
profielen weg te vagen ten gunste van consistentie

• na de alcoholische gisting gaat de wijn de solera in en wel

in de bovenste rij vaten waarin de jongste wijn zit

systeem van soleras-criaderas 2/3

• de laag die de oudste, meest gerijpte wijn bevat bevindt 
zich op de bodem en heet daarom solera (vloer) 

• uit de onderste vaten wordt de wijn getapt die op fles gaat

• aanvulling geschiedt uit de rij vaten die er boven ligt en 
dat geldt ook voor de andere erboven liggende rijen

• boven deze laag worden de andere lagen geplaatst 

• dus van boven naar beneden in de volgorde van minder 
rijpheid naar meer rijpheid 

systeem van soleras-criaderas 3/3

• stel je hebt een solera van 10 rijen vaten; aftapping uit rij
10  bijvulling uit rij 9; bijvulling van rij 9 komt uit rij 8  

• het bijvullen van de vaten moet zorgvuldig geschieden
(rocio = bijvullen)

• wijn uit de solera is dus (min of meer) altijd hetzelfde! 

de kwaliteit van de solera

• het spreekt voor zich dat als je wijnen gemaakt van 
mindere kwaliteit druiven in de solera inbrengt, de 
kwaliteit van de uiteindelijke wijn in de solera terugloopt

• goedkope sherry's worden dus gemaakt van 
matige/slechte kwaliteit druiven

• vele soleras zijn in de loop van de jaren helaas met wijn
van mindere kwaliteit gevoed!

Hoe werkt nu een solera?

solera

eerste criadera

tweede criadera

a
 n

 d
 a

 n
 a

“saca”: aftap

eerstejaars wijnen

“rocio”: bijvullen
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rijping in vaten (botas)

• botas (inhoud 600 l) zijn vaten van Amerikaans
eikenhout en soms zeer oud (± 125 jaar); ze geven
uiteraard geen aroma’s meer af

• de vulling is maximaal 500 liter; er is geen oxidatiegevaar
want de gevormde flor consumeert alle zuurstof

• de concentratie van zuren, suikers, droge stof, enz. is 
bijzonder, evenals de verdamping

bijvulling vaten en botteling

• vaten met oxidatief rijpende wijnen worden niet
bijgevuld!

• overpompen van de wijn ivm bijvulling van de vaten moet
zorgvuldig geschieden (om de florlaag bij Manzanilla en
Fino niet te breken)

• afhankelijk van het type wijn mag tussen de 5% en 30% 
worden afgetapt uit (de onderste laag van) de solera

botteling (una saca)

• zoals gezegd wordt de wijn afgetapt uit de solera (de 
onderste laag vaten)

• botteling heeft dus plaats vanuit de vaten met de oudste
wijn van de solera

• botteling: het volume is gebonden aan een maximum

• sacas van VOS en VORS sherry's zijn meestal gering; de 
afgetapte hoeveelheid wordt minutieus bijgehouden door 
het Consejo Regulador!

het klaarmaken voor de botteling

klaring en filtering

koudebehandeling 

filtering

botteling

feiten en wetenswaardigheden over 
Vinos de Jerez

biologische en oxydatieve rijping
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twee soorten solera-rijping

m.b.t. de vinificatie van Sherry kunnen we twee soorten 
solera-rijping onderscheiden, na eventuele versterking

• een biologische rijping: is een rijping onder flor; de flor 
beschermt de wijn tegen invloed van zuurstof en heeft een 
grote invloed  op de aromatische ontwikkeling 

• een oxidatieve rijping: is een rijping zonder flor waarbij 
zuurstof vrij spel heeft gekregen en uiteraard zijn sporen 
achterlaat

flor: ontstaan en werking

• flor, een witte of lichtgrijze deken van gistcellen die op de 
wijn ontstaat onder de lokale, klimatologische
omstandigheden (vocht, temperatuur, beluchting, enz.), is 
een heel bijzonder verschijnsel

• zo’n florlaag kan ± 2 cm dik worden

• een wijn onder flor ondergaat een zogeheten biologische
rijping: hij wordt namelijk door de flor beschermd tegen
oxidatie!

afsterven en autolyse gistcellen

• naarmate de flor ouder wordt in het vat, zullen de 
gistcellen sterven; ze vallen dan op de bodem van het vat 
en vormen een bezinksel met de naam cabezuela

• dit proces voedt verder de wijn door het proces van 
autolyse, terwijl de gebruikte gistcellen afbreken en 
verschillende eiwitten, enzymen en aminozuren afgeven

• autolyse kennen we o.a. van de Champagne waar de wijnen
soms jaren op hun lie rijpen en ze wijken dus af van jonge
manzanillas en finos

velo de flor

• deze deken van gistcellen ontstaat op de wijn tijdens de 
vatrijping; de florvorming kan soms al twee weken na het 
begin van de alcoholische gisting beginnen

• er zijn vier gistsoorten van het geslacht Saccharomyces 
Cervisiae die samen de flor vormen: Beticus, Montuliensis, 
Cheresiensis en Rouxii 

• van deze vier soorten komen de Saccharomyces Beticus en 
de Saccharomyces Montuliensis het meeste voor

wat weten we van flor?

Saccharomyces Cheresiensis 6%

Saccharomyces Rouxii 1%Saccharomyces Rouxii 1%

Saccharomyces Montuliensis 17%

Saccharomyces Beticus 76%

0

10

20

30

vormingstijd (dagen)

SB SC SM SR

samenstelling verschilt, afhankelijk van de 

omstandigheden in de kelders van de 

bodega (*)

(*) voorbeeld van flor in een kelder in Jerez
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feiten en wetenswaardigheden over 
Vinos de Jerez

het mysterie van flor

flor: een mysterie? 1/5

• flor (bloem): van het geslacht Saccharomyces Cerevisiae

• flor drijft op de wijn (is dus hydrofoob) 

• flor ‘voedt’ zich met o.a. zuurstof, glycerol, restsuikers, 
azijnzuur en alcohol

• flor is uiteraard het meest actief in jonge wijn; daarin zit 
meer voedsel voor de flor

• flor groeit vooral in het voorjaar; de florlaag is zomers dus
dikker dan ‘s winters

flor: een mysterie? 2/5

• flor heeft zuurstof nodig om in leven te blijven en
‘consumeert’ aanzienlijke hoeveelheden; daardoor is er
uiteindelijk nog maar weinig zuurstof in het vat aanwezig

• door afwezigheid van zuurstof is de wijn dus reductief

• een wijn is veel bleker van kleur dan wanneer hij zonder de 
bescherming van flor zou zijn opgevoed

• de flor eet bovendien de (rest)suikers op: een 
Manzanilla/Fino zijn daarom beendroog: soms < 0,2 gr/l 

flor: een mysterie? 3/5 

• naarmate je lager in de solera komt, is de florlaag dunner

• als de flor verdwenen is begint de oxidatieve rijping

• typiciteit: de omgevingscondities (o.a. warmte, vocht, 
beluchting, enz. beïnvloeden de samenstelling van de flor

• de flor kan zijn aldehyde-karakter benadrukken door b.v. 
yeasty-aroma’s, jodium, een citroenachtig en een zoutig 
karakter (afkomstig van de kalkrijke albariza-bodem)

flor: een mysterie?4/5 

• de Saccharomyces Beticus komt vooral in Sanlúcar voor 
en kleedt de wijnen zorgvuldig uit, maar maakt relatief 
weinig acetaldehyden aan; de Saccharomyces 
Montuliensis is prominenter in een later stadium van de 
rijping 

• de beticus zorgt voor delicaatheid, mineraliteit en 
ziltigheid, zonder een sterke invloed van acetaldehyden

flor: een mysterie? 5/5 

• het bodemtype heeft een indirecte invloed op de flor

• druiven van poreuze bodems hebben gewoonlijk een 
dunnere schil waarop zich minder gistcellen hechten

• het moge duidelijk zijn dat ook lokale omstandigheden 
een belangrijk rol spelen in de samenstelling van de flor

• de flor in b.v. Sanlúcar de Barrameda, waar het koeler en 
vochtiger is, heeft dus een wat andere samenstelling dan 
de flor in Jerez de la Frontera dat verder van de kust ligt
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relatie bodemtype en gisttype

• zachtere bodems bodems lijken de meer algemene, 
zachtere beticus-giststam te geven, terwijl wijnen van 
compacte bodems een grotere kans hebben op de 
ontwikkeling van Montuliensis

• verschillende pagos hebben een zekere faam gekregen
voor verschillende typen Sherry; b.v. Marchanudo voor
Fino en Carrascal voor Oloroso

• het draait uiteindelijk om het microklimaat en de 
verschillen in de albariza-bodem

biologische rijping

de flor beschermt de wijn tegen oxidatie

tot 15,5º alcohol 
behoudt de wijn zijn flor

de verschillende alcoholniveaus zullen de toekomstige rijping 
bepalen van de

sherry in de vaten (botas)

oxidatieve rijping

zonder flor wordt de wijn blootgesteld aan 

oxidatie 

bij 17º alcohol 
raakt de wijn zijn flor kwijt

Sherry: een paraplu-begrip 2/2

vinos generosos:

• Manzanilla

• Fino

• Amontillado

• Oloroso

• Palo Cortado

vinos dulces naturales:

• Moscatel

• Pedro Ximénez

vinos generosos de licor
(blending vinos generosos
met vinos dulces naturales); 

op etiket:

• Amontillado

• Oloroso

• Medium

• Pale Cream

• Cream

biologische vs oxidatieve rijping

• een Amontillado is als een Manzanilla of Fino (onder flor) 
begonnen en heeft, toen de flor verdwenen was, een
oxidatieve rijping ondergaan

• een Oloroso heeft niet onder flor gerijpt en heeft alleen
maar een oxidatieve rijping ondergaan

• Palo Cortado: op de neus een Amontillado, in de smaak
een Oloroso; kan men tegenwoordig zelf bepalen; vroeger
ontstond een Palo Cortado bij toeval

biologische versus oxidatieve rijping

� alcohol niveau

� vluchtig zuur

� acetaldehyde

� glycerine

� phenolen

� kleur

� restsuikers

biologische oxydatieve
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de organoleptische kracht van sherry's

feiten en wetenswaardigheden over 
Vinos de Jerez

aldehyden en acetaldehyde

aldehyden en acetaldehyde 1/3

• aldehyden zijn geoxideerde vormen van alcohol die 
ontstaan onder invloed van zuurstof

• het zijn bijproducten van de alcoholische gisting en 
leveren een bijdrage aan de smaak van een wijn

• ze zijn verantwoordelijk voor de oxidatieve 
karakteristieken in een gezonde wijn en maar ze leveren 
een positieve bijdrage aan de aroma’s van Sherry!

aldehyden en acetaldehyde 2/3

• acetaldehyde is een kleurloze vloeistof en de meest 
belangrijke aldehyde die in wijn voorkomt

• de gisten die samen de flor vormen zetten ethanol 
(alcohol) om in acetaldehyde (of ethanal)

• acetaldehyde ontstaat wanneer zuurstof zich bindt met 
alcohol, een tussenstap voordat alcohol wordt omgezet in 
azijnzuur (door oxidatie van alcohol)

aldehyden en acetaldehyde 3/3

• acetaldehyde is het belangrijkste product van biologische 
rijping en is verantwoordelijk voor de intense aroma’s die 
dan gevormd worden 

• het acetaldehyde-gehalte van een Manzanilla en een Fino
ligt tussen de 350 en 450 mg/l en is afkomstig van de 
oxidatie van alcohol 

• een sobretabla kan 50 mg/l acetaldehyde bevatten en een 
gebottelde wijn wel 450 mg/l  

feiten en  wetenswaardigheden over 
Vinos de Jerez

historie en heden
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imago van sherry destijds

• hoogtijdagen: de jaren 70 en 80

• een ‘sherry-kuur’ was toen populair bij vele huisvrouwen 

• ze dronken een heel goedkope fino met wat zoetigheid 
erin, die naar de naam medium-dry luisterde

• de prijs destijds: drie flessen voor ongeveer tien gulden

• Sherry heeft nu zeer onterecht een ‘ouwe-lullen’ imago

• jonge wijndrinkers moeten enthousiast gemaakt worden 
voor Sherry 

hoogtijdagen Sherry 1/2

• de aanplant in het Sherry-gebied bedroeg toen 23.000 ha, 
(nu is die nog maar ± 7.000 ha)

• Sherry werd, tot de verplichte botteling in het gebied, 
altijd per schip (dus in bulk) vervoerd

• in Nederland werd er heel veel gebotteld op de plaats
waar nu de Harbour Club aan het IJ zit (Amsterdam) 

• alle handel liep via Sevilla, een zeehaven aan de 
Quadalquivir, 125 km het binnenland in en daarna via 
Cádiz; El Puerto de Santa Maria is ook een zeehaven

hoogtijdagen Sherry 2/2

• UK en Nederland waren/zijn belangrijkste Sherry-landen!

• in landen als de VS, Japan en Australië neemt de Sherry-
consumptie langzaam toe

• Cream is wereldwijn de meest verkochte Sherry

• de consumptie per hoofd van de bevolking was in de jaren
70 en 80 in Nederland vrij hoog

Sherry nu nog te onbekend?

• in Nederland hebben de importeurs die destijds hun
zakken hebben gevuld met goedkope shit niet gezorgd
voor een generatie jonge Sherry-liefhebbers zoals b.v. in 
Engeland

• Sherry is bij ons alleen maar bekend bij oudere generaties

• in vele wijnbars en restaurants in Nederland weten ze niet
eens wat Sherry is; het is hoog tijd om Sherry op zijn
juiste waarde te gaan schatten! 

Sherry: terug van weggeweest?

• daar heeft het een tijdje op geleken, maar ik vrees dat de 
jonge wijndrinkers de stap naar sherry moeilijk zetten

• dat valt ook op te maken uit de afwezigheid van sherry in 
de meeste wijnbars die overal uit de grond worden gestapt

• er is ook een groot gebrek aan kennis aangaande wijn-
spijscombinaties bij sommeliers

• zo ken ik geen restaurant waar ze oesters met Manzanilla
op de kaart hebben

is er toekomst voor Sherry?

• de Sherry-industrie heeft in de afgelopen jaren de nodige 
klappen opgelopen en de toekomst zag er in het begin van 
deze eeuw niet echt hoopvol uit

• in 2001 kocht het beroemde Sherryhuis Gonzalez Byass
bodegas Croft, een producent van Sherry en Port (de port-
tak werd verkocht aan Taylor) 

• vrij recent kocht Peter Sisseck (Dominio de Pingus, 
Ribera del Duero) belangen in het Sherry-gebied
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Peter Sisseck (Pingus) in Sherry!

• Sisseck kocht eind 2017 de solera Fino Camborio: 200 
vaten van 500 liter, met drie criaderas en een hoge 
gemiddelde leeftijd van negen jaar. De verkoper was Juan 
Piñero uit Sanlúcar de Barrameda, een bouwondernemer 
die deze solera in 2006 had verkregen. Sisseck kocht ook 
10 ha wijngaard in Jerez Superior en wel in de pago
Balbaína, bij El Puerto de Santa Maria

• een positieve gebeurtenis!

nieuwste ontwikkelingen 1/2

• er komen steeds meer onversterkte wijnen van de 
Palomino Fino (en andere rassen) op de markt; meestal 
met de namen van de pagos op het etiket

• ook wijnen van druiven die korte tijd hebben ingedroogd

• de geproduceerde hoeveelheden zijn klein

• een uitstekende ontwikkeling, maar nog geen oplossing  
voor de afnemende export-hoeveelheden

nieuwste ontwikkelingen 2/2

• deze manier van denken verandert nu langzaam in de 
sherry-driehoek, parallel met een hernieuwde interesse in 
vintage sherry en terroir als geheel 

• ontwikkelingen als En Rama, biologische Sherry, de Copa
Jerez en de internationale Sherry week hebben ertoe 
bijgedragen dat Sherry populairder wordt

• er liggen ook enkele interessante jaren voor ons: meer 
traceerbare wijnen van één wijngaard 

Manifesto 119 1/2

• wijnmakers Ramiro Ibáñez Espinar, Armando Guerra en 
Willy Pérez vormden vrij recent met vier collega’s 
‘Manifesto’ 119, een collectief gewijd aan en genoemd naar 
de 119 druivenrassen, in het begin van de 19e eeuw 
gedocumenteerd door botanist Simon Rojas Clemente; 
een 40-tal stond in de regio Cádiz 

• denk aan rassen als b.v. mantuó castellano, perruno, beba
cañocazo, palomino jerezano, palomino pelusón, uva rey

Manifesto 119 2/2

• zij herplantten een paar rassen en maken er nu wijn van 

• zij maken onversterkte wijnen van allerlei terroirs (pagos) 
en typen Albariza; de neutrale palomino fino zou een 
ideaal doorgeefluik zijn voor fijnheden van de Albariza-
bodem

• de wijnen worden niet verstrekt en soms is sprake van 
enige indroging op matten van esparto gras

hiernaar was men op zoek

• we hebben gezien dat er een indrukwekkend grote 
diversiteit is binnen de algemene kenmerken van Albariza

• in de 20e eeuw was er een tendens om druiven van 
verschillende wijngaarden te mengen om 
gestandaardiseerde profielen te creëren

• zelfs de ontwikkeling van het solera-systeem was erop 
gericht om in de loop der jaren enkele van de individuele 
profielen weg te vagen ten gunste van consistentie
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recent: droge Palomino wijnen

• jonge wijnmakers uit het gebied besloten recent om van  
de Palomino Fino van bepaalde pagos droge wijnen te 
gaan maken die hoog van kwaliteit zijn

• een initiatief om wijnen uit het gebied weer op de kaart te 
krijgen 

• je komt wijnen tegen met deels solerarijping, deels 
indroging op matten, zonder versterking, enz.

kwaliteit en overproductie 1/4

• in het verleden kochten grote bodegas en coöperaties 
druiven op van wijnboeren zonder op de kwaliteit te letten 

• dat stimuleerde de wijnboeren niet om hun wijngaarden 
goed te onderhouden en druiven van hoge kwaliteit te 
leveren

• het resultaat: matige tot slechte kwaliteit van het 
eindproduct en vooral de lage prijs ervan 

kwaliteit en overproductie 2/4

• door de matige tot slechte kwaliteit van het eindproduct 
daalde de vraag naar sherry's

• en door die afname van de vraag ontstond er 
overproductie en de prijs per kilo druiven daalde 
daardoor aanzienlijk; zelfs tot € 0,63 per kilo; de huidige 
kiloprijs is € 0,36! 

• door wijngaarden te rooien kon men die prijsdaling toen 
(groten)deels tegengaan

kwaliteit en overproductie 3/4

• van de huidige overproductie wordt ook droge witte wijn 
gemaakt 

• de palomino-druif is niet aromatisch, vandaar dat er wat 
(droge) Moscatel wordt toegevoegd om hem beter 
drinkbaar te maken

• de rendementen zijn in sommige gevallen nog te hoog om 
een goed kwaliteitsniveau te halen

kwaliteit en overproductie 4/4

• door en paar kwaliteitsbewuste wijnbouwers zijn enkele 
topwijngaarden (pagos) meer onder de aandacht 
gekomen

• deze pagos zijn in staat om hun hoge concentratie aan 
actieve kalk om te zetten in mineraliteit en voldoende 
concentratie (lees: suikers) op te bouwen

• maar dan met veel lagere rendementen! 

nu meer aandacht voor kwaliteit 

• aankoop van most en druiven met meer concentratie, dus 
hogere suikergehaltes

• meer criaderas in de solera, dus meer overpompen van 
de wijn (rocio), verhoogt de invloed van de flor op de wijn

• criaderas die veel flor nodig hebben worden geplaatst op 
vochtige plaatsen

• niveaus in de vaten ongelijk houden voor stimulering van 
de ontwikkeling en de complexiteit 
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Sherry heeft wijnimago nodig 1/3

• gebruik de nieuwe naam: ‘Vinos de Jerez’ 

• ga Sherry als wijn presenteren aan de jonge(re) 
generaties; ook in een wijnglas!! 

• het huis González Byass heeft een jaar of wat geleden 
hierin het voortouw genomen

• een Engels reclamebureau heeft toen het etiket en de fles 
van de Fino Tio Pepe gerestyled tot ‘fles met wijn erin’

Sherry heeft wijnimago nodig 2/3

• het Sherry Instituut en de Wine & Food Association 
organiseren de nu al befaamde nationale Copa Jerez, een
kookwedstrijd voor restaurants 

• ook is er een internationale versie; elke twee jaar wordt
die gehouden in Jerez met topkoks in de jury 

• De Lindenhof Giethoorn winnaar internationale Copa 
Jerez in 2009

• in 2017 was Podium onder de Dom (Utrecht) de winnaar

Sherry heeft wijnimago nodig 3/3

• de kwaliteiten die consument en horeca kopen worden
steeds beter

• Sherry: super verhouding prijs-kwaliteit!

• Sherry is een bijzondere wijn, dus geen Chardonnaytje! 

• legio mogelijkheden wijn-spijs bij de diverse typen Sherry 
mogelijk

• niet alleen als aperitief, maar ook als doordrinker bij een
diner van diverse gangen

feiten en wetenswaardigheden over 
Vinos de Jerez

de verschillende typen Sherry

het alcoholgehalte  

• het alcoholgehalte van de meeste Manzanilla’s en Fino’s is 
al jaren geleden verlaagd van zo’n 17,5% vol. naar 15% vol.  

• de accijns (belasting) op een fles Manzanilla en Fino is 
daarom dus ook verlaagd

• reden: er is nu meer technische kennis over de werking
van bacteriën en gisten in de wijn dan vroeger

• alleen de Manzanilla en de Fino hebben 15 vol.% alcohol; 
de overige wijnen hebben een hoger alcoholpercentage

Manzanilla/Fino zeer lichtvoetig 

• wijnen uit b.v. de Nieuwe Wereld van 15% vol. hebben
veel body en zijn vaak moeilijk verteerbaar vanwege hun
hoeveelheid glycerol

• Manzanilla’s en Fino’s zijn echter lichtvoetig, delicaat en
verfrissend doordat alle glycerine door de flor wordt
verteerd en waardoor de zoete sensatie van de glycerol in 
deze wijnen compleet ontbreekt!
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Manzanilla

• Manzanilla mag alleen maar uit Sanlúcar komen

• Manzanilla is de droogste en meest strakke sherry; hij
bevat ‹1 gr restsuiker per liter en heeft een minimale
rijpingstijd van 2 jaar

• als de flor afsterft (het einde van de biologische rijping), 
krijgt de wijn de karaktertrekken van een Amontillado en 
heet dan Manzanilla Pasada (nu minstens 7 jaar rijping)

• typering: strak, ziltig, kurkdroog

Fino

• mocht alleen in Jerez de la Frontera en El Puerto de Santa 
Maria worden gemaakt

• bevat ‹1 gr restsuiker per liter en heeft een minimale
rijpingstijd van 2 jaar

• in beide dorpen is het minder vochtig en warmer dan in 
Sanlúcar de Barrameda; daardoor zijn beide typen voller, 
rijker dan een Manzanilla

• een Puerto Fino: tussen een Manzanilla en een Jerez Fino

Fino uit Sanlúcar de Barrameda

• enige jaren geleden brak er zoiets als een wijnoorlog uit 
tussen Sanlúcar de Barrameda en Jerez de la Frontera

• de grote Sherryproducent Barbadillo (doet 45% van de 
Manzanilla-markt) uit Sanlúcar de Barrameda begon Fino
te maken en te verkopen, terwijl dat niet toegestaan was

• de Europese Commissie legde haar vinger hierop en nu is 
een overgangsperiode van 10 jaar afgesproken om de 
naam en bestaande voorraden geleidelijk af te bouwen 

Manzanilla/Fino en rama

• tamelijk recent geïntroduceerd type wijn

• het betreft wijnen die langer op fust hebben gerijpt; denk
aan tot wel tien jaar

• ze bevatten ‹1 gr restsuiker per liter

• de wijnen worden van het fust gebotteld en nauwelijks
geklaard en gefilterd

• een en Rama sherry is rijker en voller en door de 
flesrijping zal de complexiteit verder toenemen 

nieuwe trend: en rama

• in jaren 80: begin agressieve klaringen om expressieve 
wijnen een blekere kleur te geven 

• het alcoholpercentage ging naar beneden: van 17,5 naar 15 
vol. % alcohol (dus ook een lagere wijnaccijns)

• sommige producenten vermeldden en ‘rama’ niet eens op 
het etiket

• aanvankelijk dacht men bij en rama aan ongeklaarde en 
ongefilterde wijnen

en rama: wat meer duidelijkheid 

• de term en rama (rauw) is nog niet wettelijk gedefinieerd 

• de Consejo Regulador probeert producenten ervan te 
overtuigen om dat wel te doen

• deze wijnen hebben weinig of geen filtratie, klaring of 
koude stabilisatie gehad; de bedoeling is dat ze smaken 
alsof ze net uit het vat zijn getrokken

• meestal zijn het zorgvuldig geselecteerde wijnen van een 
specifieke solera; de houdbaarheid is beperkt
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Amontillado

• een Amontillado is als een Manzanilla of Fino (onder flor) 
begonnen met daarna een oxidatieve rijping

• het is een droge wijn met scherpe aroma's

• bevat ‹5 gr restsuiker p/l; acht jaar solera-rijping

• heeft een vrij donkere kleur vanwege de oxidatieve rijping

• in Nederland kom je meestal (met Moscatel en/of PX) 
aangezoete Amontillado’s tegen

Oloroso

• een Oloroso is een wijn die tot 17% vol. versterkt wordt, 
niet onder flor heeft gerijpt en heeft daardoor een
oxidatieve rijping ondergaan; het is een droge wijn!

• bevat ‹5 gr restsuiker p/l; acht jaar solera-rijping

• dus ook een donkere kleur vanwege de oxidatieve rijping

• in Nederland kom je meestal aangezoete Oloroso’s (met 
Moscatel en/of PX) tegen

Amontillado versus Oloroso

• als je van beide wijnen de droge versies proeft, dan is het 
verschil (vrij) duidelijk merkbaar

• een Amontillado is veel droger, strakker, scherper dan een
Oloroso, die niet onder flor heeft gerijpt

• een Oloroso heeft dus nog zijn restsuikers en glycerine en 
is daarom voller dan een Amontillado 

Palo Cortado

• zeer bijzondere wijn die begonnen is met een biologische
rijping en omdat de flor (om onduidelijke reden?) 
vroegtijdig verdwijnt rijpt hij daarna oxidatief

• behoort tot de familie van de Olorosos; is een droge wijn

• bevat ‹5 gr restsuiker p/l; heeft acht jaar solera gehad

• vrij donkere kleur vanwege de deels oxidatieve rijping

• heeft een zeer aromatische neus en heeft vaak wat 
lactische tonen in neus en mond

Pale Cream, Medium en Cream

• Pale Cream: basiswijn Fino of Manzanilla aangezoet met 
Mosto Concentrado Rectificado (MCR); bevat  45 ≥ 115 gr 
restsuiker p/l

• Medium: basiswijn Fino of Amontillado aangezoet met 
MCR, Moscatel of PX; bevat 5 ≥ 45 gr restsuiker p/l

• Cream: basiswijn Oloroso aangezoet met PX; bevat 115 ≥ 
140 gr restsuiker p/l

Harvey’s Bristol Cream

• ‘s werelds best verkochte sherry (!) en een zeer fraaie wijn

• Fino, oude oloroso, oude Amontillado en hoge kwaliteit
zoete wijnen

• de wijn zit in een blauwe fles

• Harvey’s Bristol Cream heeft nooit eigen bodega gehad!!

• is jaren (bij Domecq) gemaakt door sr Beltrán Domecq

• een ideale combi met foie gras!!
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Moscatel

• genoemd naar het gelijknamige druivenras (d’Alexandrie)

• wordt gemaakt van overrijpe en ingedroogde druiven (op 
matten van esparto-gras); donkerbruine kleur

• bij indrogen aan de wijnstok krijg je Moscatel de pasas

• bevat >160 gr restsuiker p/l

• er heeft nauwelijks vergisting plaats

• na persing heeft versterking met (wijn)alcohol plaats

• daarna oxydatieve rijping in een solera 

Pedro Ximénez (PX) 

• van het gelijknamige druivenras; diepbruin van kleur; de 
meeste PX komt nu uit Montilla Morilles (bij Cordoba)

• hij wordt gemaakt van ingedroogde druiven (op matten
van esparto-gras)

• er heeft geen/nauwelijks vergisting plaats

• bevat >212 gr restsuiker p/l (soms wel 450 gr suiker p/l)

• na persing versterking met (wijn)alcohol

• daarna oxidatieve rijping in een solera 

VOS en VORS

• nieuwe categoriëen: beide zijn vrij recent ingevoerd

• VOS: Very Old Sherry (>20 jaar)

• VORS: Very Old Rare Sherry (>30 jaar)

• de vaten waaruit beide soorten wijnen worden getapt 
(aftap: una saca) worden verzegeld door het Consejo 
Regulador 

• na zo’n twintig jaar is 45% van het volume in een vat 
(bota) verdampt!

bewaren en schenktemperatuur

• Manzanilla en Fino maximaal een jaar houdbaar ivm
versheid; geopende flessen maximaal 10 dagen houdbaar
in koelkast; ideale schenktemperatuur: 8º Celsius

• oxidatief gerijpte wijnen als Amontillado, Palo Cortado en 
Oloroso weken, soms maanden na opening nog te 
bewaren; schenktemperatuur: 12ºC   

• zoete wijnen op 10º - 12º C schenken

aanbevolen literatuur

• Beltrán Domecq: Sherry Uncovered: Tasting and 
Enjoyment (Ediciones Presea, Spain)

• Peter Liem en Jesús Barquin: Sherry, Manzanilla en
Montilla, a Guide to the traditional Wines of Andalucía 
(Manutius LLC, 2012)

• Manuel González Gordon: Sherry, the Noble Wine
(Quiller Press, Londen)

• Julian Jeffs: Sherry (Faber & Faber, London/Boston)

• Junta de Andalucía: The Big Book of Sherry Wines

hartelijk dank voor jullie aanwezigheid;
ik hoop dat ik een kleine bijdrage heb 

kunnen leveren aan de uitbreiding van 
jullie kennis over het geweldige product 

Sherry

en wens jullie een heel goede 
thuisreis


