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In de rĳ voor

Rueda

Het succesverhaal van Belondrade y Lurton

Een Frans echtpaar stond aan de basis van iconische
Rueda-wijnen. In de Spaanse wijnstreek vielen zij
voor de verdejo druif met z’n charmante bittertje.
Hun liefde bekoelde, maar hun wijn is gebleven.
TEKST: TON DE ZEEUW | FOTO'S: BELONDRADE
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Brigitte
Wijnmaakster Brigitte Lurton keerde
na haar scheiding terug naar haar
geboortestreek in Frankrijk, waar zij
jarenlang had gewerkt in de kunstwereld. Ze ontwierp een boetiekhotel, dat haar een renovatieprijs
van de stad Bordeaux opleverde,
en paste als decorator het interieur
aan van een aantal prachtige huizen.
Voor haar eerste liefde, het maken
van inkttekeningen, reisde ze de
afgelopen jaren de hele wereld over.

Even keuren.

Tussen de wijnvelden: het domein van Belondrade y Lurton.

D

e Spaanse wĳnstreek Rueda
in de regio Castilla y León,
vol kerken, landgoederen
en kloosters, maakte al
duizend jaar nogal oxidatieve en nauwelĳks interessante tafelwĳnen
van de lokale verdejo-druif. Totdat Marqués
de Riscal afdaalde uit de Rioja en de druif
én de productie ervan aan een ingrĳpende
vernieuwing onderwierp. Daarmee werd
de Ruedastreek de��nitief op de (wĳn)kaart
gezet.
Dat succes werd later nog een keer overtro�fen door een echtpaar uit Frankrĳk dat
Rueda en verdejo tot een van de succesvolste combinaties van Spanje maakte: Didier
Belondrade en Brigitte Lurton. Hĳ salesmanager bĳ Air France in Parĳs die zĳn oog
had laten vallen op het ‘onvruchtbare’ Castilla y León. Zĳ kunsthistorica in Bordeaux
en oudste dochter van een wĳnkenner in de
Margauxstreek.
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Zĳ vonden elkaar in hun liefde voor wĳnen
en wĳnproductie en vestigden zich in 1994
als eerste niet-Spaanse wĳnmakers in het
plaatsje Nava del Rey in het hart van de Rueda, op een hoogte van 750 meter Ze wilden
er witte wĳnen gaan produceren. In een
gebied boordevol ondergrondse gangen en
kelders uit de tĳd dat de lokale wĳnen dan
wel niet kwalitatief maar zeker kwantitatief
in een behoefte voorzagen.
In tegenstelling tot de succesvolle markies
uit de Rioja die met het (door innovatie
sterk verbeterde) verdejo-materiaal cuvées
maakt met druiven als sauvignon blanc en
viura, concentreerde het echtpaar zich op
de verdejo-zelf. De druiven van verschillende percelen in de omgeving werden, en
worden nog steeds, tien tot twaalf maanden
opgevoed op Frans eikenhout – iedere wĳngaard voor zich – en daarna samengevoegd,
licht ge��lterd en gemengd in roestvrĳstalen
cuves en vervolgens gebotteld. 

Johan Cruijﬀ: verstand van voetbal en wijn.

Cruijﬀ

Vader en zoon Didier en Jean.

Drie-eenheid: v.l.n.r. Jean Belondrade, oprichter Didier Belondrade
en wijnmaker Marta Baquerizo.

Belondrade y Lurton is niet alleen
geliefd in de gastronomie en bij
wijnkenners als Jan van Lissum
(rechts op de foto), ook Johan Cruijﬀ
was een uitgesproken liefhebbers
van deze Rueda wijn.
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Types
De druiven worden met de
hand geplukt en leveren een
goud/strogele, frisse, complexe,
uitgebalanceerde en gastronomische
wijn die smaakt naar fruit, bloemen
en kruiden met houttonen en een
prachtige afdronk. Uitstekend
combinerend met salades,
visgerechten en schaaldieren.
Alle wijntypes die de Belondradebodega verlaten zijn volledig
biologisch. Van der Valk verkoopt:

Het estate van Belondrade y Lurton.

Quinta Apolonia
Belondrade: gemaakt
van druiven van
nieuwe stokken.
Bij Valkwijn.nl te
koop voor €16,95.

Viura
We noemden hem al als cuvee-genoot van verdejo in sommige Ruedawijnen: viura. De witte Spaanse
druivensoort die wordt gebruikt om
wijnen te maken die geschikt zijn
voor vroege consumptie. Met hun
lage zuurgraad zijn ze als solist geen
hoogvlieger en daarom worden ze
vooral gebruikt om te mengen.Viura
wordt verbouwd in de Riojastreek en
de Franse Languedoc-Roussillon. De
druif wordt voor de cava-productie
(Spaanse ‘champagne’) geblend met
de Catalaanse xarel·lo en parellada
(bekend van de Viña Sol). In de Roussillon wordt viura laat geoogst om
er versterkte zoete wijn (‘vin doux
naturel’) van te maken.

Het Belondrade team.

78

Valk Exclusief

Belondrade y Lurton
Rueda: oude stokken,
rijper van smaak.
Bij Valkwijn.nl te
koop voor €43,95.

Vader en zoon Belondrade.

What’s in a name

Wijnmaker Marta Baquerizo
met een medewerkster.

De bekendste (en eigenlijk de enige)
Spaanse rode druif tempranillo
is onder diverse andere namen
bekend, zoals tinto ﬁno (in de Penedès), cencibel (in La Mancha) en
tinta del païs (in de Riberastreek).
Ook voor viura gelden verschillende
namen: bijna dertig zelfs. De bekendste zijn macabeo (Spanje), ugni
blanc (Frankrijk), xarello (Catalonië)
en ook verdigell, blanca de daroca,
charas blanc, cola de renard, forcalla, gredelin, listan, rossan, subirat
en Perpignan. Op zijn beurt heeft
ook de macabeo (de viura dus) een
handvol andere namen, zoals macaban, macabeu (Catalonië), maccabeo
bijeli, maccabeu en malvoisie.

Wijnoogst.

Belondrade Rosé
Claris: sappig,
smakend naar rijp
fruit, tannines.
Bij Valkwijn.nl te
koop voor €11,95.

De opslag van wijnvaten.

Beperkte oplage

Met opmerkelĳk resultaat. Hun wĳnen, die
gewoon Belondrade y Lurton heten, behoren inmiddels tot de top van Spanje. Het
echtpaar is overigens niet meer bĳ elkaar:
hĳ is als wĳnmaker in Valladolid gebleven,
zĳ is teruggekeerd naar haar Franse kunstwereldje.
Wat blĳft is hun wĳn. De verdejo geeft de
wĳnen een jonge, fruitige stĳl met kruidige
aroma’s. Daarnaast voorzag Belondrade veel
potentieel in een charmant bittertje. Sinds
de eerste oogst heeft hĳ zĳn product verder

ontwikkeld tot een wĳn met ��nesse en
elegantie en, inderdaad, een fraaie bittere
‘touch’.
De vraag ernaar is zo groot dat de afnemende landen, die verspreid liggen over de hele
wereld, slechts mondjesmaat kunnen pro��teren van de enkele tienduizenden �lessen
per oogst. Gelukkig mag naar Nederland
een beperkte oplage worden verscheept,
en Valkwĳn biedt deze prachtige, moderne
Spaanse wĳnen elk jaar volop te koop aan
tegen scherpe prĳzen.

Ossian VerdejoRueda: zeer uitgesproken, na 12
maanden hourijping
een extra jaar
gerijpt op de ﬂes;
fruitig, mineralig,
geroosterde tonen,
volle afdronk.
Bij Valkwijn.nl te
koop voor €38,50.

Bestel zorgeloos en snel
bij valkwijn.nl
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