
 
 
 
 
 
Naam van de wijn: Pittacum - Val de la Loba 
Producent: Terras Gauda, Viñedos y Bodegas Pittacum 
Regio: Bierzo, Castilla y León, Spanje 
Druivenras(sen): menzia 
Smaaktype: droog, halfvol, rijp, tamelijk complex, elegant en met houtrijping 
Bewaarcapaciteit: tot 8 jaar na de oogst. 
Serveertemperatuur: 16-18°C 
Culinair advies: langzaam gegaarde varkensnek, gegrilde worstjes, stoofschotels, pizza, 
pasta, geroosterde groenten en harde Spaanse geiten- en schapenkazen 
Glasadvies: Riedel Veritas New World Shiraz, Riedel Vinum Tempranillo 

 
Wijnbedrijf: Viñedos y Bodegas Pittacum werd relatief recentelijk opgericht met als helder 
doel het produceren van karaktervolle, oorspronkelijke wijnen van het druivenras mencía. 
Alleen de betere druiven worden geselecteerd om daarvan de best mogelijke wijnen te 
produceren, als trouwe vertolkers van hun herkomst, El Bierzo. De bodega is gevestigd in 
Arganza, een stadje met een lange en rijke wijngeschiedenis. Naast de eigen 5 ha van kwalitatief 
hoogwaardige oude wijngaarden, gaat de bodega op zoek naar de allerbeste druiven uit de meest 
karakteristieke gebieden van El Bierzo. Alleen druiven van oude wijngaarden (50-80 jaar!) komen in 
aanmerking voor deze wijn. De aanplantdensiteit schommelt tussen 4.000 en 4.500 stokken per hectare 
en de opbrengst is bewust laag gehouden. In de wijngaarden wordt met biologische, fauna en flora 
middelen en technieken gewerkt. 
 
Regio: Bierzo is een regio in het noordwesten van Spanje, in de grotere regio Castilly y Lèon gelegen. Het 
is een klassiek wijngebied, maar krijgt de laatste tijd meer aandacht, omdat er steeds meer kwaliteitswijn 
wordt geproduceerd. De regio Bierzo ligt in het deel van Spanje dat net over Portugal heen hangt. Iets 
noordelijker ligt een kleine bergpartij die de regio enigszins beschermt tegen de natte en koude invloeden 
van de Atlantische oceaan. Bierzo is een van de vele regio’s in Spanje die de laatste 25 jaar een enorme 
inhaalslag op gebied van kwaliteit heeft gemaakt. Echter is nog niet iedere producent om. Er wordt nog 
een behoorlijk deel eenvoudige wijn gemaakt. De goede producten maken hier elegante en frisse rode 
wijnen met een mooie balans tussen concentratie en frisheid. De witte wijnen zijn vaak volsappig en 
prettig drinkbaar. 
 
Wijngaard & Vinificatie: De druiven die afkomstig zijn van de oude wijngaard (vallei van de wolf) worden 
begin september uiterst selectief met de hand geoogst. In de vinificatieruimte worden de druiven alleen 
ontsteeld en ondergaan direct de alcoholische gisting met wilde (druifeigen) gisten op roestvrijstalen 
tanks. Na ongeveer drie weken volgt de persing en wordt de jonge wijn overgestoken op 1 jaar oude 
barriques voor de malolactische gisting en rijping. Na 12 maanden wordt de wijn geassembleerd en 
ongefilterd gebotteld. 
 
Smaakimpressie: Donker diep robijnrood van kleur. In de neus aroma’s van rijpe bessen, blauwe pruimen, 
viooltjes en subtiele houtrijping. In het smaakpalet tonen van klein roodzwart fruit, rozemarijn en vanille, 
die gepaard gaan met een lange afdronk met rijpe tannines. 


