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Een hoogtepunt
Het hoogtepunt is niet alleen de wijn van Bodega José Martinez 
Verdú, maar ook de ligging. Ten noorden van het wijndorp Jumilla, 
ligt tussen de 800 en 850 meter boven de zeespiegel, de vallei van 
Hova Torres waar deze wijngaard zich bevindt. Als u een keer deze 
streek wilt bezoeken, ga dan een uurtje rijden vanaf Alicante het 
binnenland in en volg de wijnroute (zie www.rutadelvinojumilla.
com of kijk op www.vinosdejumilla.org) Opvallend is dat de 
wijnstokken, zoals bij bushwines, als een lage struik groeien en 
niet opgebonden of geleidt worden. Met druivenplukken moet je 
dus echt door de knieën! Ervaar ook de authentieke restaurantjes 
zoals “Restaurante San Augustin” waar de schrijver van dit artikel 
genoten heeft van heerlijke wijn en spijs combinaties.

Geschiedenis Pie Franco
De roem van de D.O. Jumilla dateert al uit de Romeinse tijd toen 
het gebied bekend stond om zijn stevige en volle rode wijnen. 
In de 19e eeuw ontsnapte de regio aan de phylloxera. De Franse 
wijngaarden werden verwoest en de wijnhandel trok naar 
het zuiden om hun wijnen in te kopen. De wijnstokken bleven 
ongeënt. In 1989 ging het toch nog mis, de phylloxera arriveerde 
en verwoestte een groot gedeelte van de wijngaarden. Tot nu zijn 
er nog steeds percelen die niet op een Amerikaanse onderstok 
geënt zijn en dus nog origineel zijn. Door de Spanjaarden Pie 
Franco genoemd. Monastrell (in het Frans Mourverdre) is de 
meest voorkomende druivensoort in Jumilla (85%). Het is de soort 
die het best is ingesteld op schrale, zonnige omstandigheden. 
Afgelopen zomer bezocht deze schrijver de bodega met een 
extreme temperatuur van boven de 40 graden Celsius. ’s Nachts 
koelt het gelukkig wel af.

Gastronomische wijn
De sommeliers vinden dat ook! Zij kozen tijdens het wijnconcours 
van Proefschrift ook een rode Monastrell uit Jumilla. Bodega 
Martinez Verdú maakt zijn wijnen van biologisch geteelde 
druiven onder de labels Xenysel en Calzas. De Xenysel 12 heeft 
12 maanden gerijpt in Frans en Amerikaans eikenhout en heeft 
aroma’s van zwart fruit en pruimen met rijpe tannines. Heerlijke 
wijn voor deze tijd van het jaar. Het hoogtepunt van de Bodega 
is de Calzas Pie Franco. Volgens een Spaanse wijnschrijver: een 
complexe wijn met typische aroma’s van zwart fruit, bramen, 
vijgen, pruimen en balsamico. Smaken van tertiaire cacao, 
gebrand op een fijne aardse en minerale toets die alleen deze 
zeldzame ongeënte stammen kunnen bieden. Kwaliteit die grenst 
aan perfectie. Deze wijn heeft al vele medailles op zijn naam 
staan. Nu nog de juiste combinatie van hert of een jachtschotel 
en het hoogtepunt is bereikt!
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