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I den lille flække Prado på 
skrænten til floden Minho 
ligger en lille vingård. Her 
har familien Fernández lavet 

vin, så længe nogen kan huske.

H elt derude hvor man tænker ”Er 
jeg mon kørt galt?” ligger Bode-
gas Cunqueiro. En lille vingård 

i et uoverskueligt vejsving, hvor man er 
bange for at åbne døren af angst for, at 
nogen kommer susende omkring hjørnet 
og river den af. Som regel går det dog 
godt. På de snoede veje er hastigheden 
moderat, selvom den føles høj, når man 
selv står i vejkanten. Bodegas Cunqueiro 

er en af de meget traditionsrige vingårde 
i Ribeiro.

 Den blev startet af Severino Fer-
nández i 1920. Hans øgenavn var ”O 
Cunqueiro”, Erobreren, og hans vine 
nød stor anerkendelse hos tavernaejerne 
i Ourense. Som årene gik, blev vinene 
ligefrem ”eksporteret” til andre byer i 
Galicien som A Coruña, Santiago de 
Compostela og Vigo.
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Da mange af naboerne søgte væk fra 
Galicien for at finde mere vellønnet ar-
bejde i andre egne af verden, forblev 
Severino Fernández hjemme i Ribeiro. 
Han accepterede sliddet og virkede til at 
trives med det. Først da han var et stykke 
oppe i 80’erne gav han op.

Efter mere end 60 år i branchen over-
tog hans to sønner, Cesáreo og Benigno 
Fernández, i 1980’erne Bodegas Cunque-
iro og udvidede yderligere ved at sælge 
vinene i resten af Spanien. 

I dag er vingårdens vine i alle spanske 
provinser og så småt i gang med at erobre 
eksportmarkederne. Italien, Schweiz og 
Tjekkiet er kommet i gang. Kvaliteten er 
så god, at andre burde komme til.

Det er stadig familien, der står for 
driften af Bodegas Cunqueiro. Cesar Fer-
nández tager sig af salg og markedsføring, 
Ivan Fernández står for det tekniske, 
Oscar Fernández er ønolog og Severino 
Fernández er administrativt ansvarlig.

Tilsammen er firkløveret godt klædt 
på til at tage sig af de mange forskelligar-
tede opgaver, en vinavler i dag skal kunne 
overkomme. Med god fordeling i talent-
massen anses fremtiden og konkurrencen 
ikke som en trussel.

Bodegas Cunqueiro er en mellemstor 
vingård med ti hektar vinmark placeret 
i 125 til 400 meters højde. Det er små 
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parceller, som er besværlige at håndtere, 
men i stedet for at se det som et handicap, 
har familien valgt at se det som en fordel. 
Det giver nemlig druer med stor spred-
ning i frugt, syre og modenhed og dermed 
en fin variation i de færdige vine.

Det er de traditionelle Ribeiro druer, 

der dyrkes: Treixadura, Godello, Torron-
tés, Albariño og Loureira til de hvide og 
Mencía, Sousón, Brancellao, Caíño og 
Ferrol til de røde vine.

På trods af at Ribeiro normalt opfattes 
som et atlantisk vindistrikt, så er nogle 
af Bodegas Cunqueiros marker udsat for 

voldsomme vejrforhold. Temperaturen 
om sommeren kan ind imellem komme 
helt op på 40 grader, hvilket er direkte 
ødelæggende for druerne. I den situation 
er de små parceller en ekstra sikkerhed. 
Erfaringen viser, at alle marker ikke bli-
ver hærget lige voldsomt af varmen. Som 



RETTIDIG OMHU. Man fristes til at bruge det 
efterhånden godt slidte udtryk, men på 
trods af, at udtrykket idag bruges i mange 
sammenhænge, er det virkelig dækkende 
for alt hvad der foregår i alle dyrkningens 
og vinsfremstillingens processer på den 
lille vingård i Ribeiro. Alle familiemed-
lemmer deltager i den daglige drift, og 
motivationen til ikke bare at producere 
god vin, men til stadighed forædle og vi-
dereudvikle, har gode kår her.

en af de få vingårde i nabolaget modta-
ger Bodegas Cunqueiro druer fra andre 
avlere. For de avlere i nærheden, som 
har for lidt jord til, at det kan svare sig 
at opbygge en produktion, er det lettere 
at levere lokalt frem for at køre den lange 
tur til Ribadavia og aflevere til det store 

kooperativ. Mange af de avlere er folk, 
som tidligere tog ud i verden for at tjene 
til livets opretholdelse, men nu er kom-
met hjem for at nyde deres otium. 

Leveringen af årets høst er med til at 
opretholde den gode stemning og venska-
bet i lokalområdet. ■
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KAN VI FÅ EN HRES-VERSION 
AF DERES BROICHURE DER 
LIGGER PÅ HJEMMESIDEN KAN 
VI HENTE BILLEDER DERFRA
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