
Puurs aan de Costa Azahar



69  D.O.P. 



Baix Maestrat ooit heel grote wijnregio !
- Filoxera in Frankrijk 1870 > 1900

- Spanje veel later en partieel getroffen >> wijnsector floreerde door export

- 1900 – 1907 : toch filoxera

- Ervaring hielp om het snel te stoppen, nadien snelle heraanplant

- 1950 : in onze regio ooit 80 miljoen liter wijn/jaar, 

bv. coöperatieve San Mateo 15 miljoen liter/jaar, nu een prachtig museum !

- Politieke beslissing om regio’s te bevoorrechten :

> boeren werden betaald om wijngaarden te rooien !

> vrijgekomen “Derechos” voor Valencia, Requena….

- Nu regio Castellon : 1 miljoen liter/jaar… 15 bodegas IGP

- Rijkdom aan olijfgaarden en appelsienen





BODEGAS LA CANETANA







Terroir Bodegas La Canetana:

-Gelegen in Canet Lo Roig, ter hoogte van Vinaros

-25 km binnenlandwaarts van de Middelandse zee nr Morella

-“Baix Maestrat”  het lagere gebergte, onze hoogte ca 330m 

-bodem: zanderige leem met gesteente

-Gemiddelde temperatuur 15,6° C

-Gemiddelde temperatuur tijdens de koudste maand 4,3°C

-Gemiddelde temperatuur tijdens de warmste maand: 30,6°C

-droogteperiode gemiddeld 2,8 maanden

-jaarlijkse neerslag 699 mm



Wijngaarden ca 4 Ha  met ca 3000 planten/ha (geen irrigatie)

(normaal 5000 à 10.000/ha) 

Druivensoorten:

ROOD

- Cabernet Sauvignon (25 jaar oud)

- Merlot (25 jaar oud)

- Grenache (25 jaar oud)

Nieuw aangeplant in 2016 : >- Monastrell = mourvèdre (3000 planten)

>- Cabernet Franc                        (1500 planten)

>- Marselan                                   (1500 planten) 

Keuze nieuwe aanplant: trouw aan Franse stijl die reeds aanwezig is

> sterke planten,  goed bestand tegen hitte en ziektes

> druiven met fijne zuren, goede tannines, bewaarpotentieel 



Wat hebben 
we op de 

proeftafel ?

• Wijnen onder eigen label La Canetana

• Wijnen zelf geproduceerd La Canetana

• Wijnen van bevriende, kleine wijnbouwers
➢Bodega Cerro Gallina Requena (DO Valencia)

➢Bodega Vins del Tros Vilalba des Arcs

(DO Terra Alta)

➢Bodega Celestine (DO Valencia)



Waarom deze 
keuze ?

•Koppige oenologen die enkel 
met kwaliteit begaan zijn

•Zoveel mogelijk monocépages

•Enkele minder bekende 
druivensoorten





Blanc de Canet, label La Canetana
• Wijngaarden ten zuid-westen van Valencia, DO

• Witte variëteiten groeien in vallei Alforins, 600 meter hoog

• Biologische wijngaarden , zanderig, leem en kalk

• Continentaal, mediterrane invloed

• Na de oogst 15 dagen op -5°

• Gedeeltelijk gefermenteerd in eiken vaten

• 70% Verdill, 10% Chardonnay, 10% Sauvignon Blanc, 10% 
Viognier

• 2018,  13 vol%

- Verdil : zeldzaam (ca 50-60 Ha), florale aroma’s en 
mineraliteit

- Chardonnay : meloen, ananas, mango, vanille (houtrijping)

- Sauvignon blanc : gras, kruiden, wit fruit, bloemen, buxus, 
appel, kruisbes, jasmijn, hoge zuren

- Viognier : pompelmoes, specerijen, honing, perzik, acacia 





La Blanca Amfora, Bodega Vins del Tros

• D.O. Terra Alta,  Vilalba del Arcs

• 100%  Brisat Garnacha blanca

• 2018, 13,5 vol%

• Wijnstokken van 20 jaar oud

• Fermentatie sur lie, autochtone gisten

• Veroudering 6 maanden in amforen, 750 liter

• 1900 flessen

• Atypische intense kleur

• Granacha Blanca : anijs, dille, venkel, bloemen, 
nectarine, mandarijn, amandel

• 91/100 James Suckling

• 9,76/10 Guia de vins de Catalunya



Kweekwijze

Tot begin 2018 klassieke 
zuiderse type: 

gobelet (vaso)

Voordeel: eenvoudige 
snoeiwijze, hittescherm

Nadeel: moeilijk te 
onderhouden, kniewerk bij de 
oogst



Wintersnoei

In het verleden :

Een 6-tal twijgen blijven en 
worden op 2 ogen gesnoeid.

De wondjes worden 
behandeld



Nieuwe kweekwijze
2017 werden er palen en draadwerk 
aangelegd.

Begin 2018 startten we met de ombouw 

van de oude wijnstokken in de wijngaard 
naar Cordon Royat (espaldera).

Nieuwe planten meteen zo geleid !

Voordeel: makkelijker onderhoud bodem 
en van de plant, betere werkhoogte, 
sproeien gemakkelijker, comfortabeler bij 
de oogst

Nadeel: technisch meereisende snoei, 
zowel winter als zomer



Wintersnoei :
Vanaf de stam wordt een tak links en 
rechts geleid en vastgemaakt aan de 
eerste draad (60 à 80 cm hoog).

Links en rechts worden een 4-tal ogen 
kortgesnoeid.

Andere takken en ogen verwijderd en 
wondjes worden behandeld 
(afgedicht).  

Zomersnoei : “poda en verde”

In mei en juni worden okselscheuten 
verwijderd en
de vruchttakken afgetopt
In juli (indien nodig) wordt overdaad aan 
druiven(trosjes) verwijderd 



Preventief sproeien van de planten

• Kopersulfaat: (bordelese pap) tegen schimmels toegelaten in Bio

• Meest voorkomende schimmelziekten – meeldauw en botritis –
kan men vermijden op die manier 

• Grootste risico rond de oogstperiode: onweerachtige najaar en 20 
dagen voor de oogst mag niet gesproeid worden.

• Bio : vanzelfsprekend zo ecologisch mogelijk werken , bio-attest 
kost 1.500€:  best veel voor een kleine bodega

TRATAMIENTO  Nº 3

Fecha 11/08/2016

Lucha Antifúngico (oídio)

Parcela/Variedades Albariño, CS, Merlot Regalls, CS punta, CS Ermita, Merlot Ermita

Producto Materia activa Dosis Volumen añadido/vol cuba

COBRE Cobre 3 kg/1000 litros 1,5 kg/ cuba 500 l

SISTIN 800 ml/ 1000 litros 400 ml/ cuba 500 l

Comentarios

Fecha 11/08/2016

Lucha Antifúngico (oídio)

Parcela/Variedades Garnacha Regalls, Garnacha Ermita

Producto Materia activa Dosis Volumen añadido/vol cuba

COBRE Cobre 160 ml/ha 800 ml / cuba 500 L

Comentarios



Opvolging rijping 
van de druiven

Belangrijkste is de
ideale balans vinden 
tussen 
- Suikergehalte  

(refractometer)

- Zuurtegraad en

- effectieve rijpheid van 
de druiven (bruine 
pitjes)

Bodegas La Canetana 2016

REGALLS

Albariño Garnacha Merlot Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon Izquierda

Fecha ºBaumé
Peso (g) 

100 bayas
pH

Acidez Total 
(g/l ác. Tart)

ºBaumé
Peso (g) 

100 bayas
pH

Acidez Total 
(g/l ác. Tart)

ºBaumé
Peso (g) 

100 bayas
pH

Acidez Total 
(g/l ác. Tart)

ºBaumé Peso (g) 100 bayas pH
Acidez Total 
(g/l ác. Tart)

ºBaumé
Peso (g) 

100 bayas
pH

Acidez Total 
(g/l ác. Tart)

25/08/2016 9,9 202

29/08/2016 10 211

31/08/2016 11,6 170 12,6 115 12,1 66

2/09/2016 10,3 210

5/09/2016 10,7 213 12,2 166 14,2 108 12,8 88

9/09/2016 10,8 190 3,44 12,7 199 3,15 14,6 115 3,31

12/09/2016 11,1 186 3,56 3,9 13 189 3,28 4,35 13,2 105 3,23 7,8 13,4 91 3,36 6,8

18/09/2016

19/09/2016 11,3 196 3,48 3,8 13,6 109 3,21 6,8 14,2 100 3,35 6,73

23/09/2016 13,9 108 3,31 6,35 14 104 3,35 6,2

27/09/2016 13,6 105 3,23 6 15 106 3,43 5,5

28/09/2016

29/09/2016

ERMITA

Garnacha Merlot Cabernet Sauvignon

Fecha ºBaumé
Peso (g) 

100 bayas
pH

Acidez Total 
(g/l ác. Tart)

ºBaumé
Peso (g) 

100 bayas
pH

Acidez Total 
(g/l ác. Tart)

ºBaumé
Peso (g) 

100 bayas
pH

Acidez Total 
(g/l ác. Tart)

31/08/2016 10,7 180 12,2 111 11,6 109

5/09/2016 12,8 204 13,4 108 12,6 98

9/09/2016 13,2 170 3,15 13,7 115 3,08

12/09/2016 13,6 199 3,26 5,5 13,6 106 3,28 7

18/09/2016

19/09/2016 14,2 112 3,23 7

23/09/2016 14 102 3,32 6,4

27/09/2016 14,6 108 3,29 6,2

28/09/2016

BENLLOCH

Monastrell

Fecha ºBaumé
Peso (g) 

100 bayas
pH

Acidez Total 
(g/l ác. Tart)

31/08/2016 8,2 96

9/09/2016 10 114

19/09/2016 10 150 3,07 5,81

23/09/2016 10 135 3,1 5,5

27/09/2016 10,6 133 3,08 5

3/10/2016 10,6 156 3,2 4,9

7/10/2016 10,8 157 3,14 4,9

10/10/2016 10,9 150 3,14 4,5

17/10/2016 11,1 142 3,12 4,5



- Verschillende variëteiten : niet tegelijkertijd rijp !
- Plukmoment bepalen  = zeer belangrijk !
- Manueel plukken en strenge selectie in de wijngaard

Het rendement ? 25 kg / man / uur …..



Na de oogst worden de druiven 24 uur gekoeld tot ca 7°C
de lage temperatuur is een hygiënisch voordeel bij het ontstelen, beschermt de druif bij het ontstelen tegen 
oxidatie, in de koeling worden de steeltjes soepeler waardoor minder afval in de most.



Bodega y viñedo Sentencia



Las Bareitas, Bodegas Sentencia
• Orange Wine, Vino de parcela, Sierra de Chiva
• Wijnmaker (Alberto) Juan Padron, jonge mensen
• Wijnstokken > 30 jaar oud, 1500 planten/ha
• Variëteit : Muscat d’Alexandrie
• Manueel geoogst, selectie in de wijngaard
• Korte maceratie met pel, 6 maanden sur lie
• Natuurlijk geklaard, niet gefilterd
• 2018,  11,5 % Vol
• 3000 flessen
• Moskatel: veel viscositeit, aroma's van honing, acacia, 

rijp exotisch fruit



BODEGAS LA CANETANA : 
hoe maken we       rode wijn ?!

• De voorbereidingen : hygiëne, 2de selectie, steeltjes ….



De ontsteelmachine kneust de druiven en de most 
wordt overgepompt in de fermentatietank.



Wat voegen we toe aan de most?

• gisten worden uitgekozen naargelang de 
temperatuur waarbij je wil werken, mogelijke 
alcoholgehalte, fruitextractie, zuurgehalte, 
soort wijn, smaakprofiel

• voedingsstoffen als starter en om die de 
gisten fit te houden tijdens het zware werk. 
(aminozuren) 



Nu kan de chemie haar werk doen….

• Wat voegen we toe aan rode 
wijn?

Sulfiet: om oxidatie te vermijden.

Max 160mg/L toegestaan in de EU

Wij houden ons aan ca 30 mg/L

Vanaf 10mg/l moet sulfiet 
vermeld worden (dus niet enkel 
bij ons…)



Remontage

Nadat de gisting is opgestart

3 maal per dag wordt de 
most omgepompt, of de 
koek ondergedompeld, 
zodat deze “chapeau” (de 
massa pellen die komt bovendrijven)  
opnieuw wordt vermengd 
met de most

Temperatuur en densiteit 
wordt voortdurend gemeten



Opvolging fermentatie

Tijdens de fermentatie is de 
temperatuurcontrole belangrijk 
(rode wijn bijv 20 - 23°C) de 
temperatuur bepaalt de snelheid 
van de fermentatie. (hoe trager 
hoe beter, fijner en consistenter 
de wijn zal zijn)

We beschermen tegen oxidatie 
dmv een mantel CO2

Op basis van de analyses 
(densiteit) zien we wanneer de 
suikers zijn verwerkt en de 
fermentatie beëindigd is. 

(2 à 3 weken)



Persen
Het persen gebeurt 
wanneer de wijnmaker 
oordeelt dat de wijn 
voldoende kleur, smaak en 
geur heeftopgenomen. 
(extractie)

Kan perfect tijdens de 
fermentatie of erna

Eerst wordt de wijn 
overgebracht naar een 
andere tank  (lekwijn)



Persen

De resterende most wordt 
zacht geperst  (1 bar).

Deze wijn (perswijn) kan als 2°
kwaliteit verkocht worden,of
eventueel gebruikt worden

om later het vochtverlies in 
de vaten (ca 5%) aan te 
vullen.

(enkel indien qua smaak en 
aciditeit vergelijkbaar)



Na het persen

De overige wijn wordt na 
het persen ,

net zoals de geperste 
most,  “teruggegeven aan 
de natuur”…



Malolactische fermentatie

Gedurende de malolactische
fermentatie worden de 
eerder agressieve appelzuren 
omgezet in zachtere 
melkzuren.

Kan enkel bij hogere 
temperaturen (+ 20°C)

Indien temperatuur te laag 
wachten tot de volgende 
lente of malo-starter 
toevoegen.

CS

Depósito SP500 1

Parcela
Regalls+Er

mita

Litros

26/10/201
5

4/11/20
15

13/11/2
015

23/11/2
015

30/11/2
015

21/12/2
015

4/01/20
15

19/01/2
016

2/02/20
16

15/02/2
016 18/02/2016

22/
02/
201

6
23/02/2

016

Grado alcohólico (% vol.) 13,63 13,78 13,26

pH 3,81 3,85 3,8 3,8 3,84 3,78 3,5 3,81 3,8 4,04

Acidez total (g/L ác. 
tartárico)

6,48 6,51
6,35 6,4 6,23 5,2 5,97 5,43 5,24 5,36

Acidez volátil (g/L ác. 
acético)

0,46 0,44 0,35 0,4 0,466 0,90 1,01

Ác. Málico (g/L) 2,12 2,17 0,2



Hindernissen en uitdagingen tijdens het proces

- Capaciteit van fermentatie-
tanks en bewaartanks 
(Siempre llenos)

Vb. buurman/fermentatie 
afsluiten/overpompen

- Praktische verrassingen : 
darm is niet goed 
aangesloten; deur 
fermentatietank niet goed 
dicht,  …

- Koeling stuk

…..





Alejandro ,  Bodegas La Canetana

• Baix Maestrat, 300 meter boven de zeespiegel, 20 
km van de zee , meditterrane invloeden

• Steenrijke bodem, zanderig en leem
• 25 jaar oude wijnstokken
• Gemiddelde regenval 690 l/jaar
• Gemiddelde temperaturen 15,6° (4 <> 30 

graden)
• Monocépage garnacha
• 10 maanden gerijpt op Franse eiken vaten 500 L
• 2017  14,5 Vol%
• 1450 flessen
• Garnacha: rood fruit, kers, braam, peper, 

specerijen, stevige zuren





Lo Moreno  , Vins del Tros
• Bodega middelgroot in Terra Alta,  Vilalba del Arcs

• Wijngaarden op 450 meter, klei- en leembodem

• Temperaturen schommelen van -2,9 en 40°

• Authentieke plaatselijke rode variëteit , Morenillo

• Wijnstokken > 90 jaar, zeer lage opbrengst

• 6 maanden veroudering in amforen

• 2017,  14 Vol%  , geen D.O.  

* 4,7 AT en 0,3 G/L restsuiker

Parker 2015 : 91 punten, 

La Guia de Catalunya 2017  9,52/10

• 1.500 flessen

• Morenillo : betekent “licht getint”, de pinot noir van 
Terra Alta, fluweelzacht en fris, gedroogde bloemen en 
specerijen



De rijping

Belangrijke keuze in de 
“opvoeding” van de wijn

Eenvoudige wijnen opslag 
in inox tank (“siempre
lleno” betekent “altijd vol”: 
tank met drijvend deksel)

Wijnen met potentieel  >> 
in vaten



De keuze van 
vaten
De keuzemogelijkheden zijn 
enorm

Vaten in Franse eik, 
Amerikaanse eik
Eventueel andere 
houtsoorten/oorsprong

Verschillende gradaties van 
“toasting”



De kostprijs “helpt” de fantasie te 
beperken…

Vat 225L  Franse eik   fijn geschuurd                                             575-700 €

Vat 225L  Franse eik   extra fijn geschuurd                                         775+ €

Vat 225 L  Amerikaanse eik (Pensilvania-Missouri)                              368 €

Vat 225L Franse eik binnen/buiten restauratie max 3 oogsten        183 €

Vat 225L Amerikaanse eik   idem   max 3 oogsten                              170 €



Opslag in tanks
Nadat de wijn mocht genieten van een verblijf van 4,6,8,12 of meer 
maanden in houten vaten wordt de wijn overgepompt in inox vaten  

- Vanuit de tank 
kan gebotteld 
worden

- Nieuwe oogst 
wacht…..



En moet de belangrijkste keuze gemaakt 
worden : monocepage of/en welke blend….



Dan kan er gebotteld worden



En dan het moeilijkste….  Verkopen !



Conclusies ivm ons wijnproject :

Alle basisregels die we zo goed kenden hebben we genegeerd : 
> Levenslang ons verstand gebruikt, nu laten leiden door emoties
➢Koop enkel een succesvol bedrijf … ?!
➢ Verander de eerste jaren zo weinig mogelijk … ?!

Gevolg :
vijf jaar werk om de basis te leggen voor een mooie toekomst  
➢Het gaat allemaal veel trager dan verwacht, vandaar onze samenwerking 

met inmiddels bevriende wijnbouwers
Maar:  een ongelooflijk boeiend project dat ons elke dag opnieuw verrast, 
een gezamenlijke passie 





Pinot Noir , Bodega Cerro Gallina
• Wijngaarden ten zuid-westen van Valencia

• DO Utiel Requena, Campo Arcis

• Wijnstokken > 10 jaar oud, wijngaarden 650 meter hoog

• 430 mm neerslag

• Gemiddelde temparaturen tss 12 en 32°

• Monocépage Pinot Noir (1ha gepland in 2008)  

• Manuele oogst, zeer minitieuze , dubbele selectie van de 
allerbeste druiven

• 8 maanden gerijpt op Franse eik, nieuwe vaten

• 2016,  13,5 vol% ,  5,8 zuren

• 4300 flessen

• Pinot Noir : intense kleur, kers, casis, mineraliteit, florale 
toetsen, specerijen, balsamico , hout, fris en elegant



Daan , La Canetana
• Monocépage Cabernet Sauvignon
• 300 meter boven de zeespiegel, 20 km van de zee , 

mediterrane invloeden
• Steenrijke bodem, zanderig en leem
• 25 jaar oude wijnstokken
• Gemiddelde regenval 690 l/jaar
• Gemiddelde temperaturen 15,6° (4 <> 30 graden)
• 8 maanden gerijpt in Franse eiken vaten
• 1250 flessen + 100 magnums
• 2017 ,  15 Vol%  en 5,68 AT
• Cabernet Sauvignon : zwarte bes, kers, cederhout, 

vanille, peper, munt, tabak, pruim, chocola, rozijntjes



Vragen … ?

Dank voor uw aandacht !


