
 
 
 
 
 
Naam van de wijn: Petit Pittacum  
 
Producent: Terras Gauda, Viñedos y Bodegas Pittacum 
 
Herkomstbepaling: D.O. Bierzo, Castilla y León, Spanje 
 
Druivenras(sen): mencía 
 
Wijnbedrijf: In 1989 werd de basis gelegd voor het consortium Terras Gauda met de 
oprichting van het wijnbedrijf Bodegas Terras Gauda, dat gespecialiseerd is in de productie 
van Rías Baixas wijnen, met 160 hectare aan eigen wijngaarden en contracten met veel 
kleine producenten voor het leveren van druiven. In 2002 nam Terras Gauda het net 
opgestarte Viñedos y Bodegas Pittacum over dat zich er op toelegde om in Bierzo 
kwaliteitswijnen te maken en in 2010 werd Quinta Sardonia aan de portfolio van Terras 
Gauda toegevoegd. Quinta Sardonia is een wijngoed dat net buiten de Do Ribera del Duero 
ligt, maar hoogstaande wijnen produceert volgens biologisch dynamische principes. 
Viñedos y Bodegas Pittacum werd in 1999 opgericht door zes vrienden die gepassioneerd waren over de 
mogelijkheden van de mencia druif en de oude tot zeer oude wijngaarden die er in het Bierzo wijngebied 
te vinden zijn. Tijdens het bouwen van de vinificatieruimte en wijnkelders in het plaatsje Arganza werd ter 
plekke een oude Romeinse amfoor van het pittacum model gevonden met daarop de afbeelding van 
Bacchus, de Romeinse god van de wijn, roes en dronkenschap, waarmee meteen het prille wijnbedrijf een 
onvermijdelijke naam had gekregen: Viñedos y Bodegas Pittacum. Weliswaar werd Bodegas Pittacum 
overgenomen door Terras Gauda, de leiding en het wijnmaken bleef in handen van de oprichters. Het 
uitgangspunt is alleen mencia druiven van zeer oude wijngaarden gebruiken, veelal van 100 jaar en ouder, 
dus lage rendementen, druiven worden zeer selectief met de hand geplukt en worden in kleine kratten 
vervoerd om beschadiging te vermijden en vrijwel geheel biologisch werken. Kortom er wordt rekening 
gehouden met alle factoren die bepalend zijn voor kwaliteit en identiteit. Naast de top cuvees Val de la 
Loba, Pittacum Aurea en Pittacum Barrica wordt er door Bodegas Pittacum van de mencia druif ook de 
basis wijn Petit Pittacum gemaakt. Dit kleintje heeft dan trouwens wel alles wat men van goede wijn mag 
verwachten: fruitig sap, lengte en zelfs enige complexiteit. 
 
Vinificatie (wijnbereiding): Na de oogst worden de druiven handmatig selecteert, ontsteelt en ondergaan 
direct en ongekneusd 15 dagen lang op 25 °C een temperatuur gecontroleerde alcoholische gisting op 
grote roestvrijstalen tanks. Daarna worden de druiven geperst en het sap overgestoken op gebruikte 
eikenhouten vaten voor een rijpingsperiode van enkele maanden. In februari volgend op de oogst wordt 
de wijn gebotteld. 
 
Smaakimpressie / serveertemperatuur / bewaarcapaciteit: Een alcoholpercentage van 13,5%. Diep paars 
rood van kleur. In de neus aroma’s van rood fruit en een ingetogen frisse mineraliteit. In het smaakpalet 
wederom rijp rood fruit dat in de afdronk begeleid wordt door lichte houttonen, milde tannine en frisse 
zuren. 
Serveren: 14 tot 16°C. Bewaren: tot 3 jaar na de oogst.  
 
Culinair advies: Barbecue, traditionele niet te zware Spaanse stoofgerechten, vegetarische lasagne, tortilla 
en Spaanse gedroogde worsten als salchichón, fuet en chorizo Ibérico. 
 
Glasadvies: Riedel Veritas New World Shiraz, Riedel Vinum Tempranillo.  



Regio: Castilië-León is een autonome grote regio in Noordwest-Spanje, een gebied dat bekend staat als 
het oude, klassieke Spanje. Dat gold ook voor Castilië-León als wijnstreek met ingedommelde saaie 
wijnen. Tot een kleine dertig jaar geleden, want na het overlijden van dictator Franco in 1975 leefde de 
democratie weer op, werd Spanje lid van de Europese Unie en kon met vele subsidies en investeringen de 
ingedutte Spaanse wijnstreken nieuw leven worden ingeblazen. In Castilië-León betekende dit een 
wijnrevolutie met spannende DO’s als Ribera del Duero, Toro, Rueda, Bierzo en Jumilla als resultaat. Ten 
onrechte nog het minst bekend is het met 4.000 hectare aan wijngaarden tamelijk kleine gebied Bierzo, 
dat gelegen is in het uiterste noordwesten van Spanje rondom het stadje Ponferradade. Het is een vlakte 
die op de grens tussen de provincies Galicië en León ligt en die voornamelijk bekend is als natuurgebied 
en omsloten is door bergen die het beschermen tegen invloed van de Atlantische Oceaan. Het klimaat is 
hierdoor gematigd continentaal, met meer zonuren en beduidend minder regen dan in Galicië en 
tegelijkertijd minder droog en met minder extremen tussen koud en warm dan die er te vinden zijn op de 
Castiliaanse hoogvlakte. Daarnaast heeft Bierzo een sterke troef met de mensa druif die opvallend 
karaktervolle, frisse en fruitrijke kwaliteitswijnen oplevert. Al helemaal met de vele oude wijngaarden die 
in Bierzo te vinden zijn. 
 
Wijnkaartomschrijving: Wijn van de mencia druif uit D.O. Bierzo, Spanje. Aroma’s van rood fruit en in de 
afdronk begeleid door lichte houttonen, milde tannine en frisse zuren. 
 
Smaaktype: Droog, medium vol, sappig, soepel en met lichte houtrijping. 
 


