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AXIAL VINOS

DE SPAANSE 
GARNACHADRUIF

HET BESTE UIT
Eind jaren tachtig lokken de wijn en romantiek 
Eugenie van Ekeris en Louis Geirnaerdt naar het 
zuiden. Ze vertrekken Spanje. Met hun diploma’s 
in rechten en geologie belanden ze tussen de 
druiven op de wijngaard. Daar gaan ze in de leer 
bij enkele top wijnproducenten en na tien jaar 
vallen ze als een blok voor de garnachadruif. 

Het avontuur begint. Eugenie en Louis gaan 
aan de slag met het verbeteren en veranderen 
van de garnacha druif, een blauwe druif die 
groeit rondom de stad Zaragoza, dan nog een 
onbekende wijn streek. De garnacha doet het 
goed in de droge regio waar de bodem arm 
is en het klimaat hard. De wijnranken krijgen 
hitte, kou en de beruchte cierzo-wind te 
verduren, maar ze gedijen goed in de vallei 
vol bergen, bossen en woestijnen.

Denominación de Origen
Het tweetal verbouwt de druiven met veel 
respect voor de natuur en werkt keihard om 
iedereen net zo van de druif te laten houden 
als zijzelf. Dat doen ze met veel succes. 
Axial Vinos is inmiddels eigenaar van drie 
bodega’s in drie verschillende gekwalificeerde 
wijnstreken, Denominación de Origen in het 
Spaans. 

Smaak van de streek
Ze verzamelen de beste mensen om zich heen 
en doen kennis op over bodem onderhoud, 
klimaat, plantenzorg en natuurlijk het wijn-
maken zelf. Vastberaden werken ze richting 
hun doel: het maken van de allerbeste wijnen. 

Elke bodega heeft zijn eigen karakter, je 
herkent de streek terug in de wijnen afkomstig 
van Cariñena, Campo de Borja en Navarra. 
Maar er is een overeenkomst: op alle bodega’s 
staat de garnacha centraal.

Familiebedrijf
Zoon Luis is sinds enkele jaren ook betrokken 
bij de wijnteelt, wat Axial Vinos een echt 
familie bedrijf maakt. Luis studeerde aan de 
landbouw universiteit van Bordeaux en deed 
ervaring op bij wijngaarden over de hele 
wereld. Hij zet zich in om de wijngaarden 
aan te passen op de veranderende klimaat-
omstandigheden, waarvoor nauw wordt 
samen gewerkt met de universiteit. 

Duurzaam & verantwoord
De wijngaarden werken zo natuurlijk 
mogelijk. Een groeiend deel van de wijnen 
wordt ecologisch verantwoord, vegan en 
duurzaam geproduceerd. Op de modern 
uitgeruste bodega’s is alles erop gericht om 
het karakter van de streek naar boven te 
brengen. Zo proef je de liefde voor Spanje 
en de garnachadruif in elk glas terug. 
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