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CAVA BRUT RESERVA  
Can Maciá Bohigas, Conca de l’Anoia, Penedès, Spanje   

 

De geschiedenis van familiebedrijf Bohigas gaat meer dan 800 jaar terug. De familie verbouwt er al meer dan 400 jaar wijn 
rondom het landgoed Can Maciá, in de enclave Conca de l'Anoia (subzone van Penedes). Het is vanaf 1936 dat het 
familiebedrijf haar beroemde cava op de markt brengt en sinds 1939 draagt het de naam ´Bohigas´. In 1973 specialiseerde 
het wijnhuis zich verder in de productie van cava en creëerde men de prestigieuze ´Brut Nature´. Op dit moment beheert 
Jordi Casanovas-Bohigas het oude landgoed Can Maciá samen met zijn dochter Maria. In het gebied van de Conca de l’Anoia, 
dichtbij het dorpje Òdena, liggen de 35 hectare relatief vlakke wijngaarden. In het warme mediterrane klimaat kan het soms 
erg droog zijn en in geval van nood voorziet de rivier Anoia de wijngaarden van water. De drie autochtone druivenrassen 
xarel-lo, macabeo en parellada gedijen hier het best en zijn dan ook het meest aangeplant. Er wordt sinds een paar jaar ook 
geëxperimenteerd met chardonnay en pinot noir.  
 
Na de oogst ondergaan de druiven een eerste alcoholische fermentatie in roestvrijstalen tanks waarbij het behoud van 
aroma’s centraal staat. Na botteling ontstaat er een 2e fermentatie in de fles. De wijn rust daarna nog minimaal 18 maanden 
in de oude ondergrondse kelders van de oude Maciá, ruim 10 meter onder de grond, onder de ideale constante temperatuur 
van 14°C. Het resultaat is een cava met aroma’s van peer, nectarine, amandel en toast. In de mond een verfrissende zachte 
mousse. Deze cava van Bohigas wordt veel gedronken als aperitief maar is ook perfect in combinatie met oesters, schaal- en 
schelpdieren of salades met gerookte zalm of kip. 

 

CLASSIFICATIE: 

Cava D.O. 

DRUIVENRAS: 

xarel-lo, macabeo, parellada 

DOSAGE: 

6g/l 

RIJPING: 

18 maanden in fles 

ALCOHOL PERCENTAGE: 

12% 

SPIJS-SUGGESTIE: 

aperitief, oesters, schaal- en schelpdieren, salades met gerookte zalm of kip 

SERVEERTEMPERATUUR: 

9-11 °C 
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