
 
 

Matarromera Reserva, Ribera del Duero DO 

In navolging van de wijnbouwtraditie van zijn Castiliaanse voorouders stichtte Carlos Moro in 1988 de bodega 

Matarromera in Valbuena de Duero (Valladolid) met een duidelijk doel voor ogen: het bereiden van 

kwaliteitswijnen met de meest geavanceerde technologie, rekening houdend met de traditionele 

vinifactietechnieken.  

Carlos’ grootste uitdaging was zijn keuze voor nieuwe vaten voor de rijping van zijn wijnen; een initiatief dat in 

die tijd nieuw was in deze streek. Een andere sleutel tot het onmiddellijke succes van Matarromera waren de 

uitstekende wijngaarden, midden in de "gouden mijl" van Ribera del Duero. Vandaag de dag, een kwart eeuw 

later genieten zijn wijnen veel internationaal aanzien, mede door zijn drive om contstant zijn wijnen te willen 

perfectioneren. 

Matarromera's focus op kwaliteitswijnen komt voort uit de wijngaard zelf. Dankzij het werk dat is begonnen 

door de voorouders van Carlos Moro, is liefdevolle zorg voor de wijngaard een constante factor geweest. Geen 

gekunstel in de Bodega dus, maar de wijnstok het grootste deel van het werk laten doen.  

Bij Grupo Matarromero staat duurzaamheid erg hoog in het vaandel en de Matarromera Group is in 2007 door 

IESE [Institute of Higher Business Studies] gekozen als de meest milieuvriendelijke organisatie in Spanje. Het 

wijnhuis genereert momenteel meer energie dan het verbruikt. Elke bodega van de Matarromera group is een 

duurzaam gebouw en is ontworpen om natuurlijke verlichting te benutten, optimale isolatie te bieden en zowel 

regenwater als afvalwater effectief te gebruiken.  

  

Land:   Spanje 
 

Streek:   Castilla y Léon 
 

Appelatie:  DO Ribera del Duero 
 

wWijnmaker(s): Carlos Moro 
 

Wijngaard(en):                Afkomstig van 25 jaar stokken, op kalkrijke zandgrond, 

                gelegen op 750 mtr hoogte ussen Olivares en Valbuena de Duero. 
 

Druivensoorten:             100% Tinta del pais (tempranillo) 
 

Rijping:                             18 maanden op nieuwe Amerikaans en Frans eikenhouten vaten  

Appalachen, gevolgd door minimaal 2 jaar rijping op fles. 
 

Stijl:   Intens, complex  
 

Neus:                                 Rijp zwart fruit, ceder, zoethout,  kruiden en getoast hout. 
 

Mond:                               Vol, rijp, elegant, rond met tinten van bramen, vanille  

en toast, rijpe tannines en een lange, rijke afdronk. 
 

Spijs:                                 Gekruide lamsgerechten, puur rood vlees, oude kazen,  

droge hammen, stoofschotels. 
 

Website:  https://matarromera.es 

https://matarromera.es/

