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Segura Viudas

E
fter en bilresa på 40 minuter ifrån Barcelona 
svänger vi ner längs gången till Segura Viu-
das. Det har småduggat hela resan så vi tas 
emot med ett stort leende och paraplyer. Led-
sen för vädret säger, Jordi som är ansvarig för 
all PR. Hoppas det är ok att börja utomhus 

ändå, fortsätter han. Vädret är milt och vana vikingar som vi 
är nickar vi. Det visar sig att man alltid vill börja utomhus. Det 
är här allt börjar. Utan denna jord som ger plantor och frukt är 
vi ingenting. Utan bästa råvaror blir det ingen bra rätt. Jag ser 
hur genuint entusiastisk han är men ger ändå ett lugnt intryck.

Vi stannar vid några vinrankor. Dessa är nya, det vill säga 12 
år de på andra sidan vägen är mellan 40–50 år. Jag ser att det 
är stor skillnad på rankorna.

De ”nya” ger dubbelt så mycket vin som det äldre. Men då 
koncentrationen och musten är olika väljer man att blanda 
dem. 

Där de ”nya” växer har man planterat ett specialgräs på 
varannan rad. De är helt kemikalfria. Gräset fungerar som 
bindemedel när regnet kommer. Jag ser att de satt någon slags 
klämma på en gren på vinrankan. När fjärilar ska paras dras de 
åt druvan där honan gärna lägger sina ägg. För att förhindra 
detta behandlas de ofta med kemikalier. 
Men detta är precis vad Segura Viudas 
är emot. Istället använder de en kläm-
ma. Klämman skickar ifrån sig freoner i 
mängder på naturlig väg så de manliga 
fjärilarna blir förvirrade och de kan inte 
hitta honan i all ... en sexuell confusion. 
Resultatet blir att fjärilarna hittar andra 
ställen att mötas och druvorna får vara 
ifred. Alla får leva.

Hela vingården, 48 h, andas naturlig 
natur. Runt om kring finns ett rikt växt 
och djurliv. Dessutom en mängd olika 
trädsorter som växer och frödas. Bitvis 
ser det ut som en regnskog. Jag riktigt 
känner hur rent och just naturligt allt 
känns. Som innan vi människor kom 
till jorden. Historian och kulturen är väl 
bevarad. Det förstår jag mer när vi går in. 
Visst har man gjort om men bitvis är det 
gamla bevarat. 

Huvudbyggnaden var från början ett försvarstorn som 
byggdes under 1000-talet. Den har sedan byggts om i flera 
omgångar till de härskare som styrt i området genom tiderna. 
I och med det är byggnaden en härlig stilblandning av rom-
ersk, gotisk och morisk stil.

Segura Viudas historia startade 1959 då xxxx familjen som 
kom söder ifrån bestämde sig att investera i Cavaproduk-
tionen. Den fungerande vingården var färdigställd 1969. 
Familjen drev sedan gården fram till slutet av 1970-talet då 
de sålde den till investmentbolag. Vingården såldes 1984 åter 
igen nu till Freixenet Vinery Group. 

Man plockar allt för hand och lägger det i 25 liters plastlå-
dor. Allt för att inte druvorna ska pressas för mycket. Enligt 
CAVA s regler får man pressa 66,66 % vilket motsvarar 2/3 
delar. Här pressar man först 50 % sedan de ytterligare 16,66 i 
nästa som de sällan använder.

Namnet CAVA som betyder källare, fick så sent som 1980 
bli benämningen på den bubblande drycken i området. Då 
fastställdes regler inom Europeisk lag. Innan hade drycken 
mestadels kallats för champagne. Men efter lagen trädde i 
kraft får man bara sätta etikett champagne på de drycker som 
kommer från området Champagne nordost om Paris.

Vanligaste druvorna här är Maca-
beo, Xarello och Parellada. De mognar 
i omgångar förstnämnda skördas först, 
redan i slutet av augusti.

När man buteljerat drycken måste den 
ligga minst 9 månader i källaren. Står det 
reserva på flaskan 15 månader och om 
det står gran reserva är kravet minst 30 
månader. Men det finns ingen regel om 
årgång. Man talar överhuvudtaget inte 
om årgångar. Det verkar inte vara så in-
tressant då man vill att drycken ska avn-
jutas ung för att få fram de lätta friska 
tonerna.

Segura Viudas producerar 7 miljoner 
flaskor. I deras källare har man över 20 
miljoner flaskor liggandes. Största ex-
portlandet är USA som tar hälften av 
produktionen, följt av Canada, Japan och 
Puerto Rico! Sverige kommer på femte 
plats med över 100 000 flaskor per år.
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