
Degustatie “Vino de pago”: topwijnen of marketingtool?  (22 maart 2022) 

Een tijd geleden, het moet enkele maanden vóór de coronaepidemie geweest zijn, proefde ik op een 
degustatie in een wijnhandel een wijn uit Navarra. De wijnhandelaar spaarde de superlatieven niet 
en beklemtoonde dat het om een pagowijn ging, wat volgens hem stond voor de absolute top in 
Spanje. Het label zou alleen weggelegd zijn voor een beperkt aantal wijnen die aan de strengste 
kwaliteitseisen voldoen. Zo had de verkoper zijn eerste doel alvast bereikt: mijn nieuwsgierigheid 
wekken, want, toegegeven, ik had nooit eerder van pagowijnen gehoord. Hoewel er met de wijn 
niets mis was, deelde ik het enthousiasme van de wijnhandelaar niet helemaal. Ik was ervan 
overtuigd dat Spanje tot veel meer in staat was. Toch vroeg ik me af waarom de handelaar pago de 
hemel in prees. Ging het om een doorzichtige verkooptruc of zat er meer achter? Wat oppervlakkig 
googelen achteraf maakte me echter niet veel wijzer en omdat de wijn me niet omver had geblazen , 
ging ik niet dieper graven.   

Toen onze wijnclub een degustatie van pagowijnen programmeerde, moest ik meteen terugdenken 
aan mijn ervaring van enkele jaren geleden.  Waarschijnlijk keken de meeste leden net als ik uit naar 
de proefavond, omdat het label Pago in België weinig bekendheid geniet.  Sommelier Hugo Van 
Landeghem zou ons wegwijs maken en zette meteen de juiste toon met de titel van zijn presentatie: 
topwijn of marketingtool? 

 

Met ongeveer een miljoen hectare wijngaarden is Spanje het grootste wijnland in Europa. Als 
producent komt het echter pas op de derde plaats. Dat wijst op een lager rendement per hectare, 
wat hoofdzakelijk te wijten is aan het warme en droge klimaat.   

Als we de Spaanse wijnen classificeren in de vorm van 
een piramide, staan helemaal onderaan de vinos de 
mesa  of vinos de España, basiswijnen zonder 
vermelding van regio of oogst op het etiket. Daarna 
volgen de landwijnen of vinos de la tierra en de vinos de 
calidad con indicacíon geográfica. Die laatste zijn 
afkomstig uit zeven regio’s die vermeld staan op het 
etiket. Het label denominación de origen verwijst naar 
wijnen uit 68 regio’s, waarvan onder andere herkomst, 
druivensoorten, opbrengst en lagering bekend zijn. De 
regio’s Priorat en Rioja mogen dan weer pronken met 
het label denominación de origen calificada, en 
helemaal bovenaan staan de vinos de pago: een 
misleidende weergave, want de top van de piramide is 
geen synoniem van topkwaliteit. 

Het label vinos de pago bestaat sinds 2003 en wordt door de Spaanse overheid niet toegekend aan 
een streek, maar wel aan één bepaald domein of één bepaalde wijngaard die aan een aantal 
vereisten voldoen, waardoor de wijn een typisch karakter krijgt. Die vereisten zijn deels subjectief: 

 De wijn moet afkomstig zijn van een specifieke plaats met eigen culturele, ecologische, 
klimatologische of geografische kenmerken die er een uniek product van maken dat zich 
onderscheidt van andere domeinen. 

 Er mogen enkel druiven gebruikt worden van die ene, unieke wijngaard die het pago-label 
gekregen heeft. 



 De productie (handmatige pluk, vinificatie, botteling) gebeurt volledig op het domein. 
 De wijn moet minstens tien jaar lang als uitzonderlijk worden beschouwd. 
 De wijn moet commercieel succesvol zijn. 

 

Het concept botst op heel wat (terechte) kritiek: 

 Pagowijnen komen slechts voor in drie regio’s: Castilla - La Mancha (12 domeinen), Valencia 
(4 domeinen), Navarra (4 domeinen) en Aragón (1 domein). Het gaat om streken die 
kwalitatief niet in de topklasse spelen,  maar waar producenten proberen om boven het 
maaiveld uit te steken. Kwatongen stellen zelfs de vraag of de producenten misschien hun 
eigen appellatie niet vertrouwen en hun eigenbelang laten primeren. 

 De indruk wordt gewekt dat pagowijnen kwalitatief aan de top van Spanje staan. 
 Er worden internationale druivenrassen gebruikt, wat haaks staat op het concept van terroir. 
 Een domein mag de term pago ook gebruiken voor wijnen die niet het label gekregen 

hebben. 

 

Ten slotte mogen vinos de pago niet verward worden met Grandes pagos de España, een vereniging 
van 32 internationaal erkende topdomeinen (waarvan er zes ook lid zijn van de vinos de pago). De 
wijnen worden gemaakt van 44 druivenrassen (niet alleen internationale) en worden gekeurd door 
een onafhankelijk panel. Meer dan de helft ervan wordt geëxporteerd en de prijzen kunnen oplopen 
tot maar liefst 250 euro. 

 

 

1. Hacienda de Arinzano 2016 – DOP Pago de Arinzano (Grand Cru wijnen, 
€ 17,951) 
Deze mooie, heldere, goudgele chardonnay uit Navarra (Noord-Spanje) 
was de eerste pagowijn buiten Castilla – La Mancha. Het terroir bestaat 
uit leem, zand, gips en dolomiet, en de pagowijngaarden (128 hectare op 
een totaal van 877) zijn onderhevig aan behoorlijke 
temperatuurschommelingen, waardoor de wijn fris-zure aroma’s 
vrijgeeft van bloesem, citrus, ananas en een vleugje witte perzik. Ook in 
de mond valt meteen de mooie aciditeit op met een fruitige en licht zilte 
aanzet. De afdronk is behoorlijk en bekoort met een licht kruidige toets. 
Ondanks het hoge alcoholgehalte (14,5%) slaagt de wijn erin een zekere 
elegantie en légèreté te behouden. De prijs ligt aan de hoge kant, maar is 
niet overdreven voor een wijn van deze kwaliteit, die ongetwijfeld tot 
zijn recht komt bij zeevruchten en gerookte of gegrilde vis.  

 

 

 

 
 

1 Omdat de wijnen aangekocht werden vóór de coronapandemie, dateren alle prijzen van meer dan twee jaar geleden. 



2. Pago de Otazu DOP 2014 (Hispavinus, € 28,61) 
Met deze chardonnay blijven we in Navarra. Klimatologisch laat de invloed van 
de Atlantische Oceaan zich hier gelden met zonnige zomers en vochtige 
winters.  Het domein bezit 115 hectare wijngaarden op een bodem van 
alluviale klei, rots en kiezel, en maakt drie pagowijnen (twee rode en één 
witte).  
In het glas vallen de heldere spiegel en de mooie goudgele kleur met een tint 
van oud goud op. Als aroma’s komen citrus en honing vrij en wat frisse zuren, 
al blijven die discreet. Terwijl de eerste wijn elegant uit de hoek kwam, komt 
deze Otazu mondvullender over met meer rondeur en minder aciditeit.  De 
balans fruit-hout is niet echt uit evenwicht, maar toch had het fruit wat 
nadrukkelijk mogen zijn en laat de zes maanden lange lagering op Franse eik 
zich voelen, waardoor de wijn wat zwaarder is. Zeker geen aperitiefwijn maar 
een wijn die vraagt om een gerecht met gevogelte of kalfsvlees.  
 

 
3. Dehessa del Carrizal 2016 (Hispavinus, € 15,76) 

Castilla-La Mancha is het uitgestrekte Spaanse hartland ten zuiden en zuidoosten van 
Madrid, waar Cervantes zijn Don Quichote liet ronddolen en een heroïsch gevecht liet 
aangaan tegen windmolens. Op zijn zwerftochten over de hoogvlaktes zal de melancholische 
ridder in een of andere bodega ongetwijfeld wel ‘s een glas lokale wijn gedronken hebben, 
waarschijnlijk van de airén- of cencibeldruif (tempranillo), de twee meest voorkomende 
druivenrassen in de streek. Als monocépage van cabernet sauvignon met twaalf maanden 
lagering op Franse en Amerikaanse eik is deze Dehessa del Carrizal dan ook een opvallende 
verschijning in het Castiliaanse wijnlandschap. De dertig jaar oude wijnstokken staan op zo’n 
negenhonderd meter hoogte op een bodem van silica (kiezel), klei en kwartsiet. De keuze om 
cabernet sauvignon te maken zonder toevoeging van merlot of cabernet franc is trouwens 
niet alleen in Castilië opvallend. Franse wijnbouwers uit Bordeaux wagen er zich nauwelijks 
of niet aan omdat het klimaat in Zuidwest-Frankrijk er te koel voor is, waardoor de wijn een 
te onrijp karakter zou krijgen. Benieuwd of Castilla-La Mancha die uitdaging tot een goed 
einde weet te brengen. 
De intense, donkerrode kleur is alvast veelbelovend, net als de neus met aroma’s van kers, 
rode bes, bramen en een vleugje ceder. Het rijpe rode fruit komt terug in de mond, 
aangevuld met een zoete toets, een snufje peper en afgerond met zachte tannines. Een 
correct gemaakte, evenwichtige wijn met voldoende diepgang en een 
voldoende lange afdronk, maar, het moet gezegd, zonder veel finesse. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Los Balagueses DOP 2016 (Mundovinio, € 19,42) 
Bodega Vegalfaro (zestig hectare, biocultuur) kreeg als allereerste in de 
regio Valencia het pagolabel voor drie van zijn wijnen. Los Balagueses, een 
monocépage van syrah, is er een van. Valencia… dat is een droog, 
mediterraan klimaat, waar een zonneklopper als syrah zich in haar sas 
voelt op de kalkachtige kleibodem. De ligging van de wijngaarden op 750 
meter hoogte zorgt echter voor voldoende afkoeling.   
De wijn charmeert met een intense donkerrode kleur en paarse tinten. In 
de neus kan hij zijn afkomst niet verbergen en speelt hij zijn zuiderse 
verleidingskunsten uit met aroma’s  van rijp, donker fruit, zoethout, cassis 
en een karkatervol vleugje peper. Bij het proeven wordt het rijpe fruit 
aangevuld met tabak en kruidigheid. Aciditeit, moelleux en tannines 
houden elkaar behoorlijk in evenwicht. Toch kan de wijn niet iedereen voor 
zich winnen. Vooral over de materie lopen de meningen uiteen: volgens 
sommigen mist de wijn in de mond fruit en ontbreekt het hem voor een 
syrah aan body.  

 

5. Casa del blanco DOP 2014 (Grand Cru wijnen, € 15,67) 
De wijn voert ons terug naar Castilië (Ciudad Real) en wekt 
nieuwsgierigheid omdat het om een monocépage van petit 
verdot gaat, een bordelese druif met een moeilijk karakter 
die zich niet zomaar laat temmen en zéér rijp moet zijn om 
goede wijnen op te leveren.  
Het domein bezit zo’n 150 hectare wijngaarden op een 
bodem van zand en leem, en telt vijf pagowijnen in zijn 
gamma. Bij de heldere, intens rode petit verdot vallen 
meteen aroma’s van fris rood fruit op, met op de achtergrond een licht primaire indruk. De 
aanzet in de mond sluit naadloos aan bij de aroma’s: veel rood fruit en fraîcheur, naar het 
einde toe komt er een zeker kruidigheid (peper) naar boven. Van alcoholimpressies en hout 
is er nauwelijks sprake, hoewel het alcoholpercentage op 14% ligt en de wijn een jaar lang in 
Franse en Amerikaanse vaten doorbracht. Body hoef je van deze wijn niet te verwachten, 
maar de wijnbouwer is erin geslaagd een correcte petit verdot te maken. Dat is op zich al een 
verdienste.  
 
 

6. Dominio de Valdepusa DOP 2014 Marqués de Griñon Caliza (Entrepot du vin, € 13,45) 
De 52 hectare wijngaarden op een bodem van klei en kalk in 
de provincie Toledo (Castilla-La Mancha) kunnen zich maar 
liefst drieduizend uur per jaar koesteren in de Spaanse zon. 
Gelukkig zorgt de ligging op zo’n vijfhonderd meter hoogte 
voor de nodige afkoeling. Dat neemt niet weg dat deze 
assemblage van syrah (26%), petit verdot (42%) en graciano 
(32%) een stevige knaap is met een alcoholpercentage van 
15%.  
In het glas vertoont de intense, donkerrode wijn de eerste 
sporen van evolutie. De neus is best indrukwekkend en 
complex met uitgesproken kruidigheid en aroma’s van 



bramen, vijg, pruim, dadel en zoethout. De wijn ontleent zijn kracht voornamelijk aan de 
syrah en graciano, en aan de houtlagering van 
tien maanden op Franse eik, wat hem in de 
mond karaktervol maakt. In de aanzet komt 
meteen het kruidige karakter naar boven, dat 
vermengd wordt met rijp donker fruit, rijpe 
zuiderse vruchten en naar het einde toe wat 
chocolade. De tannines zijn merkbaar, maar zo 
goed als versmolten. Een gespierde wijn die 
past bij bijvoorbeeld gegrild lam, maar door zijn fraîcheur toch niet patserig overkomt. 
Opvallende verhouding prijs-kwaliteit. 

 
7. Martúe Campo de la Guardia 2012 (Grand Cru wijnen,€ 18,45) 

Net als de vorige wijn is de Campo de 
Guardia afkomstig van de eindeloos 
uitgestrekte Castiliaanse hoogvlakte 
in de provincie Toledo. Om de 
temperatuur onder controle te 
houden en te snelle gisting te 
vermijden, worden de druiven ’s 
nachts geoogst. Deze syrahwijn 
bracht vijftien maanden in 
Amerikaanse en Franse vaten door 
en heeft een alcoholpercentage van 
15%. De donkerrode kleur vertoont 

wat evolutie en de wijn geeft intense aroma’s van rijp rood fruit weer met een kruidige toets. 
In de mond komt het fruitige en kruidige karakter terug. Daarnaast vallen de wat zoetere 
textuur, een plukje tabak, wat alcoholimpressies en een vleugje kokos op, afkomstig van de 
Amerikaanse eik. Een prima gemaakte wijn voor een correcte prijs, die bij de stemming na de 
degustatie een eervolle tweede plaats weet te veroveren en maar net de duimen moet 
leggen voor de Calzadilla, die als laatste aan de beurt komt. 
 

8. Calzadilla DOP 2011 (Hispavinus, € 13,72) 
In de heuvels van de provincie Cuenca, ten 
(zuid)oosten van Madrid, rijpen de 
syrahdruiven op zo’n negenhonderd meter 
hoogte. Vóór de gisting worden de druiven 
gekoeld en na 12 maanden Franse eik wordt 
de wijn gebotteld. Donkerrood, zelfs zwart 
fruit, drop, cuberdon en zoethout verleiden 
in de neus, terwijl er in de mond naast het 
fruit kruiden (peper) naar voren komen. De 
evenwichtige tannines zijn grotendeels versmolten en de onmiskenbare kracht 
wordt gemilderd door een zekere aciditeit. Ook deze wijn getuigt van 
vakmanschap voor een opvallend zachte prijs en krijgt niet onbegrijpelijk de 
meeste stemmen van de leden.  

 
 



 
Met de vino de pago bood onze wijnclub haar leden een uitermate boeiende en leerrijke 
avond aan. Ik moest terugdenken aan mijn eerste kennismaking met een pagowijn en kan 
het verkooppraatje van de wijnhandelaar die mij de wijn aanprees, alvast beter kaderen. De 
vraag of het pagolabel staat voor topkwaliteit of toch eerder een marketingtool is, moet 
ieder voor zich beantwoorden. Het antwoord moet echter ergens in het midden liggen. 
Ongetwijfeld hebben enkele bodega’s uit minder prestigieuze wijnstreken zichzelf op de 
kaart willen zetten door zich te onderscheiden van andere, traditionele domeinen en af te 
stappen van regionale druivenrassen. Hun inspanningen verdienen zeker respect en 
waardering, al was het maar omdat ze een nieuwe wind laten waaien en omdat creativiteit 
en durf beloond mogen worden, zolang de kwaliteit er niet onder lijdt. Dat ze daarbij de 
overheid voor hun zaak proberen te winnen, maakt deel uit van het lobby- en pr-werk, dat 
eigen is aan alle wijnregio’s en aan alle grote domeinen.  
In grote lijnen heerste er unanimiteit over de kwaliteit van de meeste wijnen die we 
degusteerden en over de prijs-kwaliteitverhouding. Toch viel er bij de bespreking nooit een 
waow-gevoel te bespeuren, wat erop wijst dat voor de leden van de club pago geen 
synoniem is van absolute top, hoe graag de Spanjaarden dat ook zouden willen. 
 
(Verslag: Johan De Smet) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


