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"EL GUST A LA Ct'riiTA" 

vnrs DI ESPA!!YA ( denomin::lci ó d I or igen controlro.da) 

AJIDALUSIA 

HUELVA (HUELVA) 

JEREZ (CADIS) 

22. 000Ha (vins del comt at) 
Cepsa "Palomino", "1-bntuo.", "Go.rrido fino", "Pedro Ximenez". 
Producci6de vins del tipus Xeres (en totes l es seves varietats) 
i vins comuns de oolor pàl . lid de 11 0 a 140. 

Vi licorós , ambre i de sabor punyent. Zones on es produeixenl 
Anina, Baldnina, Loo Terci os pels conegut s com a "FDTCS", 1'1a.
charnudo pels "ArOFTILIADOS" J Carrasca! pels " OLOROOOS" 
Cepst nPalornino", "Xir.lenoz" "Perruno Fino" etz. 
Tipus de vins t FDTOS PALJ:AS (finos) Són pàl . l i ds i lleueers 

Amontillados d ' un color entre topaci 
i ambre amb 15 o 

OLOROSOS RAYAS 
OJ,ORCSOS 
PJJ,OS COR~:illOS 

DULCES PEDRO XI:'EIBZ 
I'OOCATEL 

Són de color d'or obsc 
~b més cos i d'un s~bo 
pronunciat aob un olor 
intens i vellutat 

Són de color ~oba, sa 
bor ensucrat i espés 

:lAHZAliTLUS ( CADIS) S6n vins fins i d'un color top.:lci , sabor subtil i un xic ar:~arg. 
Zona. de producciól Sant :Wcas de B:lrrameda. 
Tipust ::~nz':!.llilla Fina i !-íanzanillo Pasado. 

1:0HTILl&.~-·;oRILES ( CÒRDOBA) Són vins pàl . lids, de color top.:lci , flairr..nts i arnarg .... nts. 
Zona de 18. 000 Ha. 

r:..~.GA( . ALAGA) 

VALEiTCIA 

CliESTE (VALElTCIA) 

Ceps s principalment "Pedro Ximenez" a més de "La.yen", "Baladi" 
Gr au del vi entre 150 i 160 . 

Vins obscurs i dol ços. 
Ceps a "Pedro Ximenez" i"I'os~tel". 
Grau entre 142 i 230 
S' en vinifiQuen petites docis per a vi de taula de 140 

Vins eq ·ilibrats i socs, de " conp..""tge". Graduació ontre 1 oo i 1 
Producció de s·nebTes (tinto) , rosat i bl<.nc (cl~ets) . 
Ceps: "Bobal", "Garnacha" , "Tompranillo" . 

Vins blencs i de fort~ graduació (120 a 150) . Sabor dolç i li
corós . 



ALACAHT (.tl.ACAJlT) 

# 

rRJRCIA 

:·JJiCllUEU ( AJ.JlACE'IS-C<!TCA) 

AL!:AJISA ("J.BACETE) 

JUl.ILl.A (ALBACETE-: ÚRCIA) 

CATALUliYA 

Vins amb c·•r acter i divers:1 vinific."lció. tblvasiea (1 30 a 18n) , 
Puertos (1 30 a 230) i Pcdro Ximenez (120 a 16o). 
Vins dolços (fins a 230) i amb certa quantitat de vins negres 
i blancs d ' alta graduació. 

Ceps 1 de T:onasterll. 
Vins neeres amb color obscur, excesi u cos (1 6o). Vins de do
ble past a (dobl e quantitat de pellerofa) 

Vins forts, tant de cos com de s~bor. Vi de doble pasta. 
l!ee;res, roosats i bb.ncs de 120 a 140. 

Vi negre i rosat (120 a 170) 
# 

Vi nec;re de ceps de ¡·onastrell. Es lUl1 vi conplert (130-1 40) 
de sabor car~cterístic. 

Vi molt sernblanta als anteriors, amb cés gradu;1ció i acidés. 

ETIPOIIDÀ ( GDlOUA) (comarca de 1' alt Em!'ordà) 
Zona de producciós Peral ada. 
Ceps s Garnatxa., I!onastrell, Barceloni, ; oscatell, Picapoll, etz. 
Vi blanc o rosat (11 0 a. 130). Es vinifiquen també en negre. 
Són vins àe "coupage11 • Tot es concc..ntrat en el Castell de Pera
lada. 

ALELLA (B:.Rc.:.::r.onA) ( co: .arca del :;aresme) 
Zona de produccióa z.¡asnou, teià, Tiana, Vallrornanas, Sant Ge
nís, Premià i Vilas.ar. 
Vins blancs i ro$~ts de snbor suau i f i. Es vinifi~uen tam
bé en negre i dolç. 

P.EHEDÈS (BA..11CELOJ!A- TARP..AGOJT..A) ( comàrquC's de 1 ' alt i baix Penedès) 
z~~ de producciós ês molt ampl ia, amb una cran varietat. Es 
molt important. Es produeixen vins ·e tota monas nceres, abo
cats, blancs secs, mitjos i dol ços; vins amb a3Ulla i escwnosos. 
Ceps a Sumoll, Garn"txa bl<'.nca, Xarel .lo, 1-tonastrell, etz. 
A Sant Sadurni d ' Anoia es produeixen el s millors escumosos de 
la península. 

COITCA DE BA-lffiERÀ (TARRAGOF.A) (comarca de la Conca de Barberà) 
Zona de producciós !~ontblanc, Pla de Santa r:aria, Solivella. 
Vins negres en la major part , molt agradables i estimulants 
(1 00 a 140). 

TAR.n.A.Ga!A ('i'AR.1~AGOHA) (comarca del Tarragonés) 
Zona de produccióa el Camp de Tarragona. 
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Vins blancs (J.~cabeu, J:a.lvaoia, r:oncatell, etz.) i vins necr~n. 
Cepsa de Carinyena, Garnatxa noer,a, Sumoll, etz. 

PRICBAT ( TARHAGOIIA) (comarca del Priorat) 
Vins de forta graduació {130 a 20) i de color brillant. Es vi
nifica en blanc sec i dolç, malvasies i re~cis; en negre de 
diferents tipus. 

TERP.A ALTA { TAR...'IiAGOllA) ( cO!ll.Llroa de l a Terra Al ta) 

ARAGÓ 

c;.'!U~EHA ( SARAGOOSA) 

CAS 'roLLA 

RIOJA {LOOROÑQ-ALABA) 

J:ENTIUD.A (TOLEDO) 

Zona de producció a Gandesa 
Són viñs d'una qualitat mitjana excepte en les misteles i els 
dolços. Són de forta craduació i cultura antiga de les vinyes 
{Pinell de Bray). 

Zona de producciós és molt amplia amb variats vins de qualitat 
fluixa. Es vinifiquen preferentment en negre {132 a 180) amb 
Q~ color vermell molt fosc, amb n~bor sec i regust de fusta. 
Cepslmés corrents s Garn~txa negra, cari-ena, Bobal {sobre tot 
els negres) i la Garnatxa blanca { pels vins blancs) . 

Zona de producció en la Ribera Alta. Vins negres i rosats de 
color vermell obscur, espeosos i aspres. 
Ceps s Viura, Tempranillo, Garnatxa. 

, 
Es l a zona de producció més importnnt per la seva qual i tat i 
quantitat. 
Els vins negres s6n excclents amb aleun bon vi bl ~:: i sec. 
Ceps pel vi bl,mc sViura, ;~turana, Calrrra.no i Turrantés • 
Ceps pel vi nec;ras a· rn~txa, Gr:.cin.no, 1:azuelo, Tempranillo. 
Vins lleucers i fins, equilibrP..ts amb un "bouquet" avellutat. 
Zones s Rioja Alta, Rioja Alabesa i Rioja Baixa, 

S6n Vins de forta graduaci6. S' els vinifica. en negres i ro -
s-ts. l:olt semblants als de la J:~ancha.(13o- 162). 

LA ::AJTCHA (TOL:J>O, COllCA, CIUTAT REAL I ALBACETE) 
Són vins ros~ts i d ' un dubtós equilibri. Solen veures en el ma-

VALDEPEÑAS (CIUTAT REAL) 

teix lloc de producció. 
Cepss(blnnc) ~yren (130 -1 40) de color pàl.lid 

{negre) Mon:1strel, Cencibel i Tintorera • 
Són rice.en alcohol i amb forta fermentació (142-16o). 

És una extensa regió de l a l7"'.ncha. Vins comuns de baixa gra
duació i reduit coe. Es vinifiquen rosats i blancs i es criam 
en gerres (tines). 
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GALICIA 

BIBETRO (OR!!l1SE) Zona de producció• ribera del Avia. 
Es produeixen vins blancs (100 a 130) i n agres (9o a 120). 
Cepsa Jerez, Palomino, Treixadura, Torrontes, Alba.riño, etz. 
Són vins frescos, fins i suaus. No admeten bê els viatges. 

VALLE :DE r.:cm.'ERREY ( OREUSE) Zona fronterera amb Portugal. Vins negres i blancs amb major 
percentatge dels primers. 

V ALDEOR.1AS (ORENSE) Vinyes esglaonades (socelcos) a la vall del Sil. Producció de 
1 00 m ./Ha •• :negres lleugers, frescos i nets { 11 o) . 
Cepsa J:erenzao, l!encio., 11egroyda, Garnatxa, etc. 


