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PORTUGESE WIJN, EEN BESCHOUWING 

Wijnland Portugal kan bogen op een lange, maar turbulente geschiedenis. Zo ontwikkelde 

zich een kwalitatief hoogstaand aanbod met een heel eigen identiteit. De meerwaarde ervan is 

niet gering, maar slechts recent wisten de Portugezen ook de erkenning daarvoor af te 

dwingen. 

De oceaan en het klimaat 

De meest onderscheidende factor voor de Portugese wijnidentiteit is de invloed van de 

Atlantische oceaan. De gelijkmatige rijping, en daarmee het evenwicht in de geproduceerde 

druiven, staat en valt met de verkoeling die de wind van over de oceaan brengt. 

 

De specifieke geografie van Portugal bepaalt de mate waarin dit verkoelend effect speelt. Het 

land wordt klimatologisch in twee gedeeld door de stroom van de Tejo en een diagonale lijn 

van mekaar opvolgende bergketens (die loopt van links boven Lisboa omhoog tot ten 

noordoosten van de Dão). 

Neem daarbij nog de uitgestrektheid van Portugal - van de grens met Galicië tot de Algarve is 

de afstand zo’n 600km - en we komen uit bij een grote variatie in gemiddelde temperatuur.  In 

het noorden bedraagt die in juli en augustus net geen 21°C. Rond de zuidelijk gelegen stad 
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Beja loopt ze op tot haast 25°C en is een temperatuur overdag van meer dan 35°C heel 

gebruikelijk. 

Die variatie vormt de basis voor de rijke verscheidenheid aan wijnen die Portugal produceert. 

 De rijkdom aan inheemse druivenrassen 

Vervolgens zorgt een schat van haast 250 eigen druivenrassen voor nog meer mogelijke 

schakering. Het landschap wordt gedomineerd door witte rassen als Alvarinho en Loureiro 

(in de Vinho Verde), Encruzado (in Dão), Bical (in Bairrada), Arinto (in Lisboa maar ook in 

de rest van Portugal), Antão Vaz en Roupeiro (in Alentejo), Rabigato, Viosinho en Codega 

(in Douro). Voor rood wordt gerekend op Touriga Nacional (in Dão maar ook meer en meer 

in de rest van het land), op Baga (in Bairrada), op Trincadeira, Alicante Bouschet en 

Aragonez (in Alentejo) en ondermeer ook op Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barocca 

(in Douro). 

‘Internationale rassen’ zijn inmiddels wel toegestaan binnen de meeste DOP’s. Zeker de 

invoering van Syrah was recent in het zuiden aan een opmars bezig. Toch hebben de 

Portugezen in het begin van de 21ste eeuw aan vertrouwen gewonnen en zijn ze zich meer en 

meer bewust geworden van de onderscheidende kwaliteit van hun patrimonium. De meeste 

producenten koesteren vandaag hun lokale rassen, ook al maakt het de communicatie met de 

consument niet altijd makkelijker. 

Het inzicht groeit dat ze hun plaats onder de zon waarschijnlijk het best garanderen door zich 

op te werpen als niche-speler en de handicap van de vele, ongekende druivenrassen 

geleidelijk om te buigen tot een troef. In de meeste wijn producerende landen heeft een select 

groepje druivenrassen de bovenhand genomen en zijn vele andere naar het museum verwezen. 

De dominante rassen worden bij de marketing vaak gebruikt om de consument een indicatie te 

geven van welk type wijn er in de fles zit. Voor elke consument die herkenbaarheid zoekt, is 

er echter ook wel één die originaliteit en vooral authenticiteit in het glas wil en de lokale 

rassen vormen dan alleszins een goed uitgangspunt. 

Traditionele wijnbouw 

Het behoud van tal van traditionele technieken helpt ongetwijfeld ook om de wijnen 

authenticiteit te verlenen. Zonder de meerwaarde van moderne methodes uit het oog te 

verliezen, bleven de Portugese wijnmakers zowel in de wijngaard als in de kelder trouw aan 

eeuwenoude werkwijzen. 

Het meest opvallend is de gemengde aanplant (ook wel gekend als ‘field blend’ of 

‘complantation’) waarbij in één wijngaard meerdere druivenrassen de dienst uitmaken. 

Het is één van de vele gebruiken die in de wijnwereld gangbaar waren maar in de loop van de 

20ste eeuw stilaan weggerationaliseerd werden in de meeste Europese landen. Vermoedelijk 

kozen wijnbouwers vroeger voor een gemengde aanplant om zich te verzekeren van een 

regelmatige opbrengst. Druivenrassen hebben elk hun eigen rijpingscurve en een 

verschillende gevoeligheid voor ziektes. Door ze samen te planten kozen wijnbouwers 

intuïtief voor een vorm van biodiversiteit die hen een goede oogst garandeerde ongeacht de 

klimatologische omstandigheden van het jaar. 

Dit soort wijngaarden vind je alom in de Douro-vallei. In de oudste percelen staan tot meer 

dan 20 verschillende rassen lukraak door mekaar geplant. Ook in Dão en Bairrada kom je ze 
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nog vaak tegen. In de rest van Portugal zijn ze eerder zeldzaam geworden maar her en der 

vind je toch wijnmakers die er bewust aan vasthouden. 

Mede door een geografisch en politiek isolement bleef de gemengde aanplant in Portugal 

lange tijd de norm. Vandaag zie je onder de producenten verschillende kampen. Sommigen 

trekken nu ook de kaart van de efficiëntie maar anderen zweren bij de field blend en proberen 

waar mogelijk oude, vervallen percelen te recupereren. Die laatsten geloven in de eerste plaats 

in de onevenaarbare kwaliteit die oude wijnstokken leveren en nemen er de lagere opbrengst 

en andere ongemakken graag bij. Sommigen opteren daarbij voor één oogstmoment en menen 

dat de variatie in rijpingsgraad van de verschillende rassen een evenwichtige uitkomst geeft. 

De relatieve onrijpheid van de laat rijpende rassen brengt wat extra frisheid in de wijn terwijl 

de eventuele over rijpheid van andere soorten dan weer meer rijkdom aanbrengt. Het meest 

gangbaar is echter om een perceel in verschillende fasen te oogsten en er telkens de best 

gerijpte druiven uit te zoeken. 

Uit onderzoek aan de wijnuniversiteit van Davis in Californië is gebleken dat het samen 

vergisten van verschillende druivenrassen – eerder dan ze nadien te blenden, wat de meest 

gangbare praktijk is – de intensiteit van de kleur en de vorming van florale aroma’s zou 

bevorderen. Het is alleszins een oud gebruik dat zijn oorsprong vond in Côte-Rôtie waar er 

steevast Viognier mee vergist werd met de dominante Syrah. Druiven uit een wijngaard met 

gemengde aanplant genieten dus mogelijk van dit positief effect. 

 

Een ander opvallend traditioneel aspect zijn de open gistingskuipen (lagares) in Portugese 

kelders. Oorspronkelijk werden ze gevormd met granieten blokken, maar vandaag worden ze 

ook nagemaakt in inox. In eerste reflex zou je vermoeden dat het gistende sap in een open 

kuip onderhevig is aan oxidatie, maar feit is dat het sap zichzelf beschermt door de vorming 

van C02tijdens de gisting. Zolang men de kuipen niet tot de rand vult, blijft het gas boven de 

most hangen omdat het zwaarder is dan zuurstof en vormt aldus een beschermlaag. 

Ondanks bepaalde nadelen (o.a. de vochtigheid van de bovendrijvende schillen moet goed 

bewaakt worden om bacteriën op afstand te houden) verkiezen heel wat wijnmakers de open 

kuipen omdat ze een meer direct contact met hun gistende sap toelaten. Bij gesloten tanks ben 

je aangewezen op de resultaten van meetapparatuur terwijl een open kuip een meer tactiele 

aanpak mogelijk maakt. 

Het is echter vooral een kwestie van persoonlijke voorkeur qua werkwijze want voor de 

kwaliteit van de wijn lijkt er niet echt een verschil. 
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Isolement, de voor- en de nadelen 

De verklaring voor het behoud van zowel de lokale rassen als een aantal oude technieken is 

snel gevonden. De recente geschiedenis van Portugal werd immers bepaald door isolement. 

In de 20ste eeuw maakte de wijnwereld een grote omwenteling. Wat voorheen een traditionele 

agrarische en al bij al lokale activiteit was, groeide naar het eind van vorige eeuw uit tot een 

soms hoogtechnologische industrietak op wereldschaal. En waar Portugal in vroeger tijden 

nog de wereldzeeën domineerde, miste het in deze grotendeels de boot. 

Terwijl Europa zich na de wereldoorlogen begon te verenigen, keerde Portugal zich in 

zichzelf. Het redelijk autoritaire regime van Salazar beperkte de interactie met de 

buitenwereld tot de kolonies (Angola, Mozambique) en ex-kolonies (Brazilië). Zo ging de 

modernisering van de wijnproductie veelal aan Portugal voorbij, was de aanwezigheid van 

niet-Portugese wijn in het land haast onbestaand en werd er nauwelijks Portugese wijn 

geëxporteerd behalve dan naar de genoemde koloniale gebieden. 

Dat de intrede van de moderniteit wat trager verliep, had achteraf gezien het voordeel van 

behoud van traditie. Op het vlak van interactie en positieve kruisbestuiving met andere wijn 

producerende landen daarentegen was het isolement allerminst voordelig. Evenmin 

bevorderde het de internationale erkenning van de Portugese wijnkwaliteit. 

Portugese producenten kregen hun wijnen probleemloos verkocht op de interne markt. Er was 

nauwelijks concurrentie van wijnen uit andere landen. En de nauwe contacten met de ex-

kolonies maakten die interne markt alleen maar groter. Angola is nog steeds de grootste 

afnemer van wijn uit Portugal. 

Alleen, de dag dat Portugal zich ook wou gaan manifesteren op andere markten keek het 

tegen een grote achterstand op. Kwalitatief moest niet worden onder gedaan voor wat de 

andere traditionele, Europese wijnlanden op fles trokken, maar in de perceptie van de 

gemiddelde consument was Portugal eerder een land uit de ‘Nieuwe Wereld’. De nieuwe 

landen waren daarenboven veel sterker in hun communicatie. 

Vandaag wordt de kloof langzaam kleiner, maar om de achterstand in aanzien ten opzichte 

van Spanje, Italië en Frankrijk weg te werken, zal er nog bergen werk verzet moeten worden. 

 Portugal in cijfers 

aanplant 

De totale aanplant van wijnstokken in Portugal daalde de voorbije 30 jaar drastisch, maar nu 

handhaven de Portugezen zich op een plaats net buiten de top 10 wereldwijd. 

Vandaag tellen we + 200.000ha wijngaard, goed voor zo’n 6 miljoen hl. 

Ter vergelijking: 

buurland Spanje herbergt meer dan 900.000ha, goed voor 40 miljoen hl. 

Frankrijk telt minder dan 800.000ha maar produceert wel bijna 50 miljoen hl. 

Type wijnen:  

Vinhos verdes (jonge en snel drinkbare wijnen) 

Vinhos maduros (oudere wijnen met bepaalde opslagduur) 

Vinhos generosos (met alcohol versterkte wijnen als Port, Madera, Carcavelos en Moscatel de 

Setúbal) 

Vinhos tintos (rode wijnen) 

Vinhos brancos (witte wijnen) 
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Vinhos rosados (rosé) 

Vinhos de consumo (eenvoudige tafelwijn) 

Vinhos espumosos 

Vinhos epumantes (mousserende wijnen) 

“Garrafeira” (afkomstig van 1 uitstekend oogstjaar met 1% meer alcohol dan voorgeschreven 

door de D.O.C. het zijn goede wijnen die beperkt geproduceerd wordt en vaak afkomstig van 

één quinta (château). 

De rode wijnen worden lang opgeslagen en vertonen geen depot in de fles. Ze moeten min. 18 

maanden op fust opgeslagen worden gevolgd door min. 1 jaar op fles. Voor witte wijnen 

gelden volgende regels: min. 6 maanden op fust gevolgd door 6 maanden op fles. 

De rijping van garrafeira's duurt meestal veel langer (tot zelfs tien jaar) dan is 

voorgeschreven. 

Reserva: wijnen van één goed oogstjaar en min. 1 jaar op fust en 1 jaar op fles rijpen. 

Alcoholgehalte moet min. 0,5% hoger zijn dan voorgeschreven 
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Classificatie Portugese wijnen 

Sinds de toetreding van Portugal tot de Europese Unie in 1986 is de Portugese wijnwereld in 

een stroomversnelling geraakt. Veel bedrijven en coöperaties hebben geïnvesteerd in moderne 

vinificatie-apparatuur, de werkomstandigheden in de wijngaarden is verbeterd en ook de 

kwaliteit van de wijnen uit Portugal is duidelijk vooruitgegaan. 

Portugal hanteert verschillende aanduidingen op de etiketten: 

DOC 

IPR 

Vinho Regional 

Vinho de Mesa 

 

DOC – Denominicaçao de Origem Controlada 

De hoogste categorie, vergelijkbaar met de Franse appelation d’origine controlée, waar op dit 

moment 19 gebieden recht op hebben. De beroemdste daarvan zijn Porto, Douro, Dao, 

Madeira, Moscatel de Setubal, Vinho Verde en Bairrada. 

IPR – Indicacao de Proveniencia Regulamentada 

Voor deze nog altijd prestigieuze naam geldt een iets minder strakke regelgeving. 

Op etiketten van wijnen met beide aanduidingen mag de term VQPRD (Vinho De Qualidade 

Produzido Em Região Demarcada) toegevoegd worden, de Europese term voor 

kwaliteitswijnen geproduceerd in een begrensd gebied. 

Vinho Regional 

Komt overeen met de Franse Vin de Pays. In Portugal hebben acht grote regio’s recht op deze 

aanduiding. De regels voor deze wijnen zijn losser. Vandaaar dat sommige wijnen van hoge 

kwaliteit toch als Vinho Regional worden verkocht. De makers hebben immers meer 

mogelijkheden om te experimenteren met druivensoorten en technieken. 

Vinho de Mesa 

Tafelwijn, de eenvoudigste categorie. 

De voornaamste wijngebieden; 

De Alentejo 

Bestaat uit 13.000 ha wijngaarden in het zuidelijke binnenland, niet ver van de Spaanse grens, 

aan de rivier de Taag. Het landschap is er dor, vlak, droog en rotsachtig. Het ligt ten oosten 

van Lissabon. Men vindt er tevens de kurkeiken, olijfbomen en tarwevelden. Bodem is veelal 

graniet en leem. Door het grote succes van Herdade do Esporão kwam de productie van 

kwaliteitswijnen op gang. Inmiddels worden de wijnen uit deze streek ook in Portugal het 

meest gedronken.  

De DOC-wijnen hebben veel body en fruit en zijn donkerrood. De belangrijkste 

druivensoorten voor rode kwaliteitswijn zijn Tempranillo,Trincadeira, Alicante Bouschet en 
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de Touriga Nacional. Ook Cabernet Sauvignon en Syrah wordt verbouwd. Voor witte 

kwaliteitswijn zijn het de Síria, Palomino Fino, Arinto de Bucelas en Antão Vaz. Door het 

warme weer in de regio,35-45 graden is normaal in de zomer, hebben de druiven vaak een 

gebrek aan zuren. De Arinto bekend uit de streek Bucelas wordt hier dan ook hoofdzakelijk 

gebruikt vanwege zijn hoge zuurgraad. Er wordt 60% rode en 40% witte wijn gemaakt. Het 

alcoholgehalte is minstens 11%, maar 14% is normaal. 

De beste wijnen van Portugal komen uit deze streek en de Douro. De beste rode wijnen uit 

deze streek zijn o.a. de Torre do Esporão, Mouchão Tonel,Pera Manca, Marques de Borba 

reserva. De beste witte wijnen zijn o.a. Esporão reserva, Pato Frio Antão Vaz, Gáudio 

Verdelho, Pera Manca 

Subregio's - sinds 2003, voorheen I.P.R.: 

Portalegre  

De naam mag nog steeds samen worden aangeduid met die van Alentejo, als Alentejo-

Portalegre.  

Het is de meest noordelijke subregio van Atlentejo en ligt langsheen de Spaanse grens. De 

regio staat bekend omwille van zijn krachtige, kruidige rode wijnen en sterk alcoholische 

witte wijnen. 

De belangrijkste druivensoorten zijn Aragonez, Arinto, Assario, Fernao Pires, Galego, Grand 

Noir, Manteudo, Periquita, Roupeiro en Trincadeira (allerbelangrijkste) 

Borba 

De naam kan nog steeds samen worden aangeduid met die van Alentejo, als Alentejo-Borba. 

Borba ligt ten zuiden van de Portalegre subregio en ten noorden van de Redondo subregio. 

Het was de 1ste subregio van Alentejo internationaal bekend werd omwille van de 

kwaliteitsvolle wijnen. 

Evora 

De naam kan nog steeds samen worden aangeduid met die van Alentejo, als Alentejo-Evora. 

De regio staat bekend om zijn romige, volle rode wijnen 

De belangrijkste druiven zijn Aragonez, Arinto, Periquita, Rabo de Ovelha, Roupeiro, 

Tamarez, Tinta Caida en Trincadeira 

Redondo 

Het gebied wordt begrensd door  Borba naar het noordoosten, de Evora in het westen en 

Reguengos  naar het zuidoosten. Het gebied is voornamelijk bekend om zijn fruitige rode 

wijnen. 

De belangrijkste druivensoorten zijnAragonez, Fernao Pires, Manteudo, Moreto, Periquita, 

Rabo de Ovelha, Roupeiro, Tamarez en Trincadeira 

Reguengos is een Portugese wijnregio rond de gemeente Reguengos de Monsaraz. 

De naam kan nog steeds  worden aangeduid met die van Alentejo, als Alentejo-Reguengos. 
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Het gebied wordt begrensd door Redondo in het noorden en  Granja-Amarelja in het 

zuidoosten 

Belangrijkste druivensoorten zijn Granja-Amareleja Aragonez, Manteudo, Moreto, Periquita, 

Perrum, Rabo de Ovelha, Roupeiro en Trincadeira 

Vidigueira 

De naam kan nog steeds samen worden aangeduid met die van Alentejo, als Alentejo-

Vidigueira 

Binnen Alentejo DOC, wordt dit deelgebied begrensd door de Reguengos in het noordoosten 

en de Moura inhet zuidoosten. De wijnbouw heeft een lange geschiedenis in de vulkanische 

bodem van de regio. De naam Vidigueira zelf is afgeleid van het Portugese Videira wat 

zoveel betekent als "wijn". 

Er worden hoofdzakelijk witte wijnen geproduceerd. 

Belangrijkste druivenvariëteiten zijn: Alfrocheiro, Anatao Vaz, Manteudo, Moreto, Periquita, 

Perrum, Rabo de Ovelha, Roupeiro en Trincadeira 

Moura 

De naam kan nog steeds samen worden aangeduid met die van Alentejo, als Alentejo-Moura. 

Wijngaarden in dit warme klimaat regio worden geplant in koele, rode klei gronden die de 

rijpingsperiode van de druif kan uitbreiden en zo finesse aan de wijntoevoegen. 

De Algarve 

Algarve is het meest zuidelijk gelegen gebied van het Portugese vasteland. De wijnbouw in de 

Algarve is de laatste 50 jaar echter dramatisch gedaald. De wijngaarden werden verdreven 

door de citrusplantages, golfbanen en hotelcomplexen. In samenwerking met de 

wijnbouwcommissie van de Algarve zijn de wijnbouwers begonnen met het opnieuw 

aanplanten van wijngaarden en hun wijnkelders en productiemethoden te moderniseren. Hun 

doel is om de kwantiteit en de kwaliteit van de wijnen te verhogen.  

Het klimaat is mediterraan en zeer mild, ook in de winter. Het is er droog en zonnig en er valt 

weinig regen. Door het hoge aantal zonnen uren per jaar zijn de druiven zeer suikerrijk. Het 

klimaat is eigenlijk te warm voor wijnbouw. 

De bodem van de Algarve bestaat voornamelijk uit zand met wat grind gelegen op een rotsige 

ondergrond 

Hoewel de hoofdmoot van de wijnen uit de Algarve eenvoudige landwijnen zijn vindt men er 

toch subregio's met een D.O.C.- statuut 

Lagoa 

Lago is een gemeente gelegen in het district Faro en tevens het meest zuidelijk gelegen 

Portuges wijngebied. Het wijndistrict omvat verder Albufeira en een deel van Loulé. De 

wjinen die  hier geproduceerd worden, worden bij de beste wijnen uit Algarve gerekend. 
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Witte druivenvariëteiten zijn Arinto (Pedernã) en Síria (Roupeiro), en als blauwe Tinta Negra 

Mole en Trincadeira (Tinta amarela). 

Lagos 

Het wijndistrict Lagos omvat de Lagos, Aljezur, Vila do Bispo en ligt langsheen de Cap 

Saint-Vincent. Er worden rode en witte wijnen geproduceerd.. 

Voor de rode wijnen worden volgende druivenvariëteiten gebruikt: Castelão (Periquita), 

Trincadeira (Tinta amarela) en Ttinta Negra Mole.  

Voor de witte wijnen gebruikt men Arinto (Pedernã), Malvasia Fina en Síria (of Roupeiro). 

 Portimão 

Er worden witte en rode wijnen geproduceerd. De blauwe druivenvariëteiten hier zijn 

Castelão, Trincadeira (Tinta Amarela) en Tinta Negra Mole. De witte variëteiten zjin Arinto 

(Pedernã) en Siria (Roupeiro). 

Tavira 

Witte en rode wijnen. Blauwe druiven: Castelão, Trincadeira (ou Tinta Amarela) et tinta negra 

mole. Witte druiven: Arinto (Pedernã) en Síria (Roupeiro). 

De Douro 

Deze streek in het noordoosten van Portugal is bekend door de productie van portwijnen. De 

helft van de oogst gaat daar naartoe. De andere helft wordt gebruikt voor de rode Douro-wijn. 

Rio Douro betekent "rivier van goud". De streek wordt onderverdeeld in drie zones:  

Baixo Corgo, 13.500 ha groot, van Barquieros tot Barrô 

Cima Corgo, 17.000 ha groot 

Douro Supérior, 8000 ha groot, tot aan de Spaanse grens 

Er zijn ongeveer 100 druivensoorten in gebruik. De meest gebruikte zijn Bastardo, Mourisco 

Tinto, Tinta Roriz en Tinta Francisca voor rood; Malvasia, Rabigato, Viosinho en Donzelinho 

voor wit. 

Men onderscheid er twee types wijngaarden:  
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Deze waar de menselijke arbeid terug te vinden is: de terrassen op de steile berghellingen. 

Deze noemt men Antrossolos Aritico. De bodem bevat 1 à 1,3m verhakkelde rots brokken aan 

de bovenzijde. Daaronder schiste. 

Een tweede soort zijn de wijngaarden, waar enkel wat genivelleerd werd. 

Het klimaat wordt beheerst door de bergen Marão en Montemuro, die de gaarden beschermen 

tegen zware regenval en winden. De winters zijn er mild, de zomers zeer heet. Regenval tot 

200mm in Baixa Corgo. 

De wijnen moeten min 11% alc.vol hebben. Witte wijnen moeten 9 maanden vatlagering 

hebben; rode 18 maanden. 

 

De wijnhuizen heten er quinta. Sommigen produceren nu tevens eigen portwijn, welke in 

overeenstemming is met de wetgeving in Villa Nova de Gaia. De streek maakte tafelwijnen 

tot het DOC werd in 1982. Het porthuis Ferreira bracht de eerste Douro-wijn van hoge 

kwaliteit op de markt. Dit voorbeeld werd gevolgd door menig ander porthuis. 

De Setúbal 

Het wijngebied Setúbal ligt 25 kilomter ten zuiden van Lissabon aan de rivier de Sado en 

tegen de heuvels van Arràbida, een gebied dat vooral bekend is door een dessertwijn die 

gemaakt is van de druif muscat d'alexandrie. Setúbal bestaat uit circa 10.000 ha aan 

wijngaarden en wordt ook wel het moeder-wijngebied van Portugal genoemd. Dit vanwege de 

eeuwenoude wijntraditie, maar ook omdat volgens vele Portugese wijnliefhebbers in Setúbal 

de beste wijnen van Portugal worden gemaakt. 

 

Setúbal is sinds 1907 een DOC. Deze appellatie slaat alleen op de versterkte muskaatwijn die 

hier wordt geproduceerd: Moscatel de Setúbal  en Moscatel Roxo. De regio Setúbal is altijd al 

een belangrijk centrum geweest voor handel en landbouw. Zout, dat hier sinds 

mensenheugenis wordt gewonnen, wordt gebruikt om de vis die in de zee is gevangen te 

conserveren. Voor de komst van de wijngaarden, domineerden de olijfbomen het landschap. 

De grond bestaat voornamelijk uit zand met af en toe een blok kalksteen. Het klimaat is 

gematigd mediterraan met gemiddeld 480 millimeter regen per jaar. De aanwezigheid van de 
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aanhoudende zoute winden van de Atlantische Oceaan en de stromende rivieren schept een 

heel bijzonder klimaat. 

In de oude wijngaarden staan wijnstokken in groepen bijeen geplant, tussen kurkeiken, 

olijfbomen en amandelheesters. In recentere wijngaarden staan de wijnstokken in rijen en 

wordt de wingerd langs draden geleid. Daardoor kan mechanisch geoogst worden. De 

moscatelaanplant beslaat 107 ha. De productie van Moscatel is bijna volledig in handen van 

wijnhuis José Maria de Fonseca. 

Er zijn twee DOC-benamingen op het schiereiland Setúbal: één voor de standaard tafelwijn, 

DOC Palmela, en één voor de zoete, versterkte wijn, DOC Setúbal. Er is ook een Vinho 

Regional Terras do Sado waarvoor de reglementen wat soepeler zijn. 

 

De bekendste wijn is de Moscatel: een versterkte wijn gemaakt van Muskaatdruiven. Deze 

wijn is amberkleurig en smaakt naar noten, rozijnen en andere gedroogde vruchten, 

citrusvruchten en honing. Moscatel de Setúbal is gemaakt van de druif die in het 

Middellandse-Zeegebied beter als Muscat d'Alexandrie bekend is. Zoals andere versterkte 

wijnen, wordt Moscatel geproduceerd door toevoeging van extra alcohol, na een periode van 

gisting. De schillen van de druiven worden dikwijls tot vijf maanden in het wijnmengsel 

gelaten, zodat een maximale extractie van aroma's en fruit mogelijk is. De wijn rijpt daarna 

gedurende drie of vier jaar in grote eiken- of mahoniehouten vaten voordat deze in de fles 

gaat en verkocht wordt. Kleine hoeveelheden wijn blijven in de vaten achter waardoor na 20 

jaar de wijn een donkerbruine kleur en een crème brûlée smaak heeft gekregen. De laatste 

decennia wordt er ook een drogere muscatwijn gemaakt. 

Er wordt ook een aanzienlijke hoeveelheid rode wijn geproduceerd; veelal van de Castelão 

druif. Deze druif is ook wel bekend als de Periquita, een soort die goed gedijt op zanderige 

ondergrond. De wijnen zijn gewoonlijk fruitig met sporen van frambozen en rode aalbessen. 

Veel wijnen rijpen goed en krijgen met de jaren een teer- en wildachtige complexiteit. 

Bovendien wordt er in de regio een paar duizend hectoliter witte wijn geproduceerd. 

De Estremadura (Lisboa) 

Ten westen en ten noorden van Lissabon was de Lisboa wijnregio tot voor kort als 

Estremadura. Er worden hier veel wijnen geproduceerd waarvan velen in coöperaties. Men 

vindt er een enorm variëteit aan stijlen en kwaliteiten. De “Vinho Regiona Lisboa” 

overheerst. 

Er zijn veel windmolens te vinden in dit heuvelachtig gebied ten westen en noorden van 

Lissabon. Ze zorgen er ook voor dat de wijngaarden afkoelen, meer bepaald aan de kust. De 

“Vinho Regio Lisboa” was tot 2008 gekend als “Vinho Regional Estremadura). Vele Vinho 

Regional Lisboa wijnen hebben een In deze regio vindt men meer D.O.C. gebieden dan in 

elke andere Vinho Regional oppervlakte van Portugal.  

Carcavelos 

De wijngaarden van de Carcavelos bevinden zich tussen Lissabon en Colares, aan de kust 

rond Setúbal. De wijnboeren probeerden te wedijveren met de porto. Deze wijn wordt op 

identieke manier geproduceerd. Ze waren lang gekend omwille van zijn zoete wijnen  
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Colares 

De Colares is een piepkleine DOC aan de winderige rotsen ten westen van Lissabon. Het is 

een van de weinige gebieden die ontsnapt is aan de druivenluis die rond 1864 alle 

wijngaarden in Europa heeft vernietigd. Sedertdien worden de wijnstokken in Europa geënt 

op Amerikaanse onderstokken. In dit gebied wordt door mannen met grote stro hoeden gaten 

gegraven in het duinzand van 3-5 meter diep om de druivenstokken aan te planten in de klei 

grond.  

Door deze diepe ligging kon de druifluis zich niet nestelen op de wortel.  

Als gevolg van de zeer arme grond gaat de wortel extreem diep, tot wel 100 meter en meer. 

Hierdoor doorboort de stok zeer veel verschillende bodemsamenstellingen. Dit leidt tot 

mineralige en zilte wijnen, die goed kunnen rijpen. In de regel komen de wijnen (wit en rood) 

pas op de markt als ze een jaar of 10 oud zijn. Zowel de witte als de rode wijnen kunnen vele 

10-tallen jaren ouderen. Sedert 1990 vindt weer langzaam aan nieuwe aanplant plaats. De 

oude stokken van meer dan 100 jaar oud verdwijnen daardoor en dit gaat ten koste van het 

karakter van de wijnen. Bekendste producent is Paulo da Silva met de wijnen Beira Mar (nu 

RibaMar), Casal d'Azenha en daarnaast uiteraard de Colares Chitas. Het gebied behoort 

tegenwoordig tot de Estremadura. 

Alenquer 

Alenquer is een Portugese wijnstreek rond de stad Alenquer in de omgeving van Lissabon. De 

regio werd gepromoveerd tot Denominação de Origem Controlada na een wachttijd onder het 

I.P.R. statuutGelegen. De druiven kunnen er gemakkelijk rijpen en produceren en er worden 

volle rode, pittige geproduceerd. De witte wijnen zijn droog. 

Alenquer wordt beschermd tegen de ruwe Atlantische winden door de kalkachtige heuvels 

van de Serra de Montejunto. 

In dit milde klimaat , kunnen de druiven rijpen op uw gemak , en in het beste kan heel goed, 

geconcentreerde rode wijnen en witte wijnen te produceren met een goede, frisse zuren. Er 

zijn zeer gemotiveerd, kwaliteitsbewuste producenten in Alenquer, en enkele veelbelovende, 

innovatieve wijn maken. 

Torres Vres 

Aan de kust van de Serra de Montejunto, in DOC Torres Vedras, vooral aan de westelijke 

flank van de regio, waar de zeewinden het sterkst zijn. Dit is een bron van licht, droge witte 

wijnen, waaronder een laag alcoholgehalte wit bekend als Vinho Leve. Er zijn ook een paar 

lichte pittige rode wijnen te vinden terug landinwaarts, ten noorden van Alenquer.   

Óbidos  

Dit gebied, met het prachtige, ommuurde middeleeuwse stadje Óbidos op de noord-westelijke 

flank  produceert heldere witte wijnen (waaronder Vinho Leve) alsook een aantal rode wijnen. 

Lourinhã 

Ligt om het winderige westen van Óbidos. De D.O.C. is van toepassing op brandewijnen. De 

noord-oostelijke punt reikt uit naar de drukke vissershaven van Peniche en de Cabo Carvoeiro 
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landtong. Noordwaarts voorbij de kaap, een eeuwenoud dennenbos, de Pinhal de Leiria 

franjes de surfstranden, terugdringen van de verspreiding van de duinen, het temmen van de 

vlagerige oceaan wind, en het beschermen van de wijngaarden 

Encostas de Aire 

Dit is de meesst noordelijke D.O.C van “Vinho Regional Lisboa” met heuvelachtig land. De 

regio ligt rond de mooie, geplaveide stad Leiria, het beroemde bedevaartsoord centrum van 

Fátima en de prachtige kloosters in Batalha en Alcobaça, beide UNESCO Werelderfgoed 

sites. Zowel de witte als rode wijnen zijn licht , fris en laag in alcohol.  

Belangrijkste witte druiven: Arinto, Fernão Pires, Malvasia, Seara-Nova en Vital 

Belangrijkste rode druiven: Alicante Bouschet, Aragonez, Castelão, Tinta Miúda, Touriga 

Franca, Touriga Nacional en Trincadeira 

De Ribatejo is een erg vruchtbaar gebied ten noorden van Lissabon t in de wijde, vallei van de 

Taag. De kwaliteit van de wijnen uit de Ribatejo heeft in de afgelopen jaren een radicale 

verandering ondergaan. Vroeger werden de meeste wijngaarden dichtbij de rivier aangeplant. 

Tegenwoordig zijn veel beplantingen geweest en er worden wijngaarden op de steenachtige 

en zanderige hellingen hoog boven de rivierbedding aangelegd. Het alcoholpercentage moet 

minstens 11,5% bedragen, voor de rode en rosé wijnen en minimum van 11% voor witte, 

10,5% voor mousserende en 17,5% voor generosos. 

Er heerst een mild Middellandse Zeeklimaat met niet te hete zomers en niet erg koude winters 

zonder vorst. 

De bodem is zeer vruchtbaar en is voor het grootste gedeelte alluviaal (klei, zand) met soms 

graniet in de ondergrond. 

Subregio’s: 

Tomar , Chamusca, Cartaxo, Almerim, Santarém, Coruche 

De Vinho Verde 

Dit is een wijnstreek in het noorden van Portugal, rond de steden Braga en Viana do Castelo 

en eindigend in Porto. Het is veruit de grootste D.O.C. van Portugal en omvat de meest 

gekende Portugese wijnen na de portwijnen. 

In de Vinho Verde vindt men 9 subregio’s die genoemd zijn naar steden of rivieren 

Amarente: Amarante, Marco de Canaveses 

Ave: Fafe, Santo Tirso, Vila Nova de Famalicão, Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso 

Basto: Celorico de Basto, Cabeceiras de Basto, Mondim de Basto, Ribeira de Pena 

Baião: Baião, Paredes 

Cávado: Esposende, Braga, Barcelos, Vila Verde, Amares, Guimarães 

Lima: Viana do Castelo, Ponte de Lima, Ponte de Barca, Arcos de Valdevez 

Monção: Moncão, Melgaço, Paiva: Castelo de Paiva 
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Sousa: Penafiel, Lousada, Felgueiras, Paços de Ferreira 

De buitenste grenzen van zowel de " Vinho Regional " Minho en DOC Vinho Verde zijn 

identiek, en strekt zich uit van de rivier Minho in het noorden, die de grens vormt met Spanje. 

de stad van Porto (Porto ) 

Het zuiden van de streek is gelegen aan de oevers van de Rio Douro; De Atlantische Oceaan 

zorgt er voor een gematigd klimaat met overvloedige regenval. De bodem bestaat uit graniet 

met, aan de oppervlakte, zand en humus. 

Uit de Vinho Verde komt evenveel rode wijn als witte (Alvarinho, Loureiro , Trajadura , 

Avesso en Pederna). 

De benaming verwijst niet naar de groene schijn, die de wijn heeft, maar naar het feit dat de 

groene oogst vroeg in de zomer plaatsvindt en de wjinen jong op de markt komend.  

De wijnen zijn licht mousserend en bij de goedkopere versies wordt er koolzuur toegevoegd. 

Bij de betere wijnen wordt het koolzuur bereikt door malolactische gisting waar het wrange 

appelzuur omgezet wordt in melkzuur. De wijnen hebben een hoog zuurgehalte en zijn zeer 

fris in de mond. 

De witte wijnen worden meestal bekomen door assemblages, die verschillen van regio tot 

regio, doch zijn steeds verfrissend, vinnig en laag in alcohol (wettelijk minimum is 8%). 

Naast de Alvarinho worden de beste Vinho Verdes gemaakt als cépage met name Loureiro en 

Trajadura. Uitzondering zijn de wijnen van de Alvarinho, die minstens 11,5% alc. moeten 

hebben. De rode wijnen zijn dikwijls wrang, doch steeds droog en mousserend. Ze worden 

zelden uitgevoerd.  

Beste Alvarinho's zijn van Deu la Deu, Palacio de Brejueira en Adega de Monçao. 
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Onze proeverij van vanavond 

Vinho Verde 

Vinhos Messias 

 

Het bedrijf werd in 1926 opgericht door Messias Baptista die de bedrijfsleiding tot 1973 op 

zich nam. In de huidige directie van Caves Messias zetelen nog steeds afstammelingen van de 

Messias familie. Port wordt er vanaf 1934 gecommercialiseerd. Zoals veel andere Portugese 

huizen heeft ook Messias een lange lijst met colheita’s beginnend bij 1947. Gebotteld worden 

ze in Vila Nova de Gaia.  

Sinds de oprichting heeft Messias, naast uiteraard portwijnen, ook wijnen gecommercialiseerd 

uit verschillende regio’s zoals Dão, Bairrada, Douro & Vinho Verde. Het bedrijf wordt ook 

erkend om zijn hoge kwaliteit van zijn mousserende wijnen en spirits. In 2001 werd als 

onderdeel van het expansieplan van de onderneming ook wijnen uit het schiereiland Setúbal 

gecommercialiseerd. Het hoofdkantoor van Messias is gelegen in Aveiro, een klein stadje in 

de regio Bairrada, waar het bedrijf meer dan 6.000 vierkante meter aan faciliteiten en 

ongeveer 160 hectare wijngaarden heeft, waarvan 70 hectare voor de productie van de 

prestigieuze wijnen van Quinta do Valdoeiro. In Ferradosa - Dourovallei - heeft Messias 200 

hectare terrein waarvan 130 hectare wijngaarden voor de productie van port en stille wijnen 

afkomstig van Quinta do Cachão. De kwaliteit van de Messias wijnen zijn wereldwijd erkend, 

het bewijs hiervan is dat 65% van de productie geëxporteerd wordt naar de vijf continenten. 

Het is bijna onmogelijk om een naam te vinden die beter past bij deze wijnregio (Vinho verde 

= groen wijn). Het landschap is werkelijk een zee van groentinten. Hier bloeit alles. De 

wijnranken groeien hier tegen de bomen aan of worden langs 2-4 hoge granieten palen 

(pergola's) geleid, zodat andere gewassen onder de wijnranken kunnen groeien. Het verhogen 

van de wijngaarden had ook tot voordeel dat de druiven hoog hangen en dus niet de grond 

raken en bijgevolg minder gevoelig zijn voor rot. Tegenwoordig stappen echter steeds meer 

boeren over op moderne methoden waarbij de wijnranken langs draden op 1,5 m hoogte 

boeven de grond groeien. Dit systeem maakt machinaal oogsten mogelijk, vereenvoudigt het 

onderhoud en de druiven vangen meer zonneschijn op. 
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Vinho verde ligt in het Rios Minho gebied in het noodwesten van Portugal en strekt zich uit 

van de rivier de Douro tot aan de rivier de Minho, die de grens met Spanje vormt. Qua 

oppervlakte is het één van de grootste DOC gebieden van Portugal. En ook de noordelijkste. 

De Vinho verde wordt van noord naar zuid omgeven door een aantal bergen: serra da peneda, 

serra do gerês, serra da cabreira, serra de alvão en de serra do marão. Vanaf de oostgrens 

loopt het gebied geleidelijk af, richting Atlantische Oceaan. 

Het begrip Vinho verde betekent in het Portugees niet groen, zij bedoelen er immers een 

'jonge' wijn mee. 

De Vinho Verde is ingedeeld in negen districten: Moncão, Lima, Cávado, Ave, Amarante, 

Sousa, Baião, Paiva en Basto. 

Prijsindicatie : 8.64 € 
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Alentejo 

20160 DOM RAFAEL BRANCO, MOUCHAO 

 

Deze witte Dom Rafael is gemaakt van antão vaz, arinto en fernão pires druiven die separaat 

worden geplukt en vergist. Na de koele vergisting rijpt de wijn een paar maanden op stalen 

tanks. De wijn wordt gemaakt in Alentejo door Herdado do Mouchão, een van de grote 

klassiekers in de Portugese wijnwereld. Een wijndomein van 38 hectaren waar de tijd stil 

heeft gestaan en dat pas in 1991 op elektriciteit werd aangesloten. Hier wordt wijn gemaakt 

zonder haast, zoals vroeger. De voor witte wijnen onvermijdelijke, koele gisting is de enige 

concessie op technisch gebied die is gedaan aan de klassieke manier van wijn maken. Dit is 

een fraaie droge witte wijn met aroma’s van rijp geel fruit en florale nuances. De smaakinzet 

is zacht, met een milde, fris zure ontwikkeling. Een wijn met een geweldig evenwicht, een 

elegante structuur, een enorme frisheid en een mooie lange afdronk. Perfect te schenken als 

aperitief of bij tapas hapjes zoals olijven, kaas en gerookte zalm maar ook bij kruidige 

visgerechten een aanrader. Nu al perfect op dronk maar zeker nog houdbaar tot een jaar of 

drie na de botteling. Aanbevolen serveertemperatuur: 10°C 

Prijsindicatie : 11.5 € 
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Alentejo  

2016 De Herdade do Sobroso Branco (barrique select) 

 

Herdade do Sobroso ligt in Vidigueira in de regio Alentejo. Dit is een van de oudste 

wijngebieden in Portugal. In de prachtige Alentejo heeft Herdade do Sobroso een perfecte 

locatie met zijn wijngaarden gelegen aan de oevers van de rivier de Guadiana. Het is de 

perfecte setting voor het rijpen van de druiven en maar weinig wijngaarden hebben deze luxe 

en dit verklaart mede waarom dit wijnhuis zeer fraaie wijnen kan maken want er is nooit 

watertekort. Naast het feit dat er voldoende water is heeft deze regio als enige binnen de 

Alentejo invloed van de oceaan die zorgt voor een gezonde rijping. Met zijn 1600 hectare is 

Herdade do Sobroso een begrip in de regio.  

Herdade do Sobroso produceert al sinds 2006 wijn en vestigde al snel zijn reputatie in het 

maken van single vineyard (wijn van 1 wijngaard) en heeft inmiddels bewonderaars over de 

hele wereld. Met behulp van lokale variëteiten: zoals Trincadeira, Aragonez, Touriga 

Nacional, Touriga Franca, Antao Vaz, Alvarinho, samen met de Franse druivensoorten: zoals 

Cabernet Sauvignon, Syrah, Alicante Bouschet en Petit Verdot. maakt men prachtige wijnen 

die stuk voor stuk hoge beoordelingen krijgen van ondermeer Wine Spectator en Decanter.  

Herdade do Sobroso beheert zijn wijngaarden met respect voor de autochtone flora en fauna 

en het proces van wijnmaken is non-interventionistische wat betekent dat men niet ingrijpt en 

geen kunstmest of gif gebruikt. 
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De Herdade do Sobroso Branco is gemaakt van 100% Antão Vaz druif.  De druiven werden 

met de hand geplukt en daarna ontsteelt en licht gekneusd. De fermentatie vindt plaats in RVS 

vaten met een gecontroleerde temperatuur gedurende 25 dagen waarna de wijn verder mag 

rijpen in eiken vat gedurende 3 maanden "sur Lie”. 

 

De Sobro Branco heeft een heldere kleur in het glas met een zeer licht groen/gelige zweem. In 

de neus frisse tonen van bloemen en tropische vruchten. De wijn is in de mond zeer complex 

en dit afkomstig van de druif Antão Vaz wat de wijn extra frisheid en intensiteit geeft. Deze 

wijn reflecteert het terroir van Alentejo. Dit is een echte terroir wijn en is gastronomisch een 

mooi glas bij verfijnde vis zoals een dorade, tonijn of gegrilde griet. Ook een grootse wijn die 

bij uitstek combineert met romige sauzen bij rijke visgerechten en rijpe kazen. 

Prijsindicatie : 16.5 € 
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Douro  

2013 Contraste Tinto (15 druivensoorten) 

 

De 2013 Contraste Tinto is gemaakt van oude wijnstokken (40-jarige) van voornamelijk de 

inheemse Portugese druif de Touriga welke  gedurende 20 maanden in roestvrij stalen tanks 

(30%) en gebruikt Franse eiken vaten (70%) wordt opgevoed. De Contraste is de tweede lijn 

van Conceito en is een absolute Value for Money wijn (Parker spreekt over een Koopje). De 

wijn heeft mooie diepte en kracht en de 2012 vintage is een vrij ernstige Contraste met een 

intense afwerking welke met een paar jaartjes verouderen nog veder zal verbeteren maar als je 

niet kan wachten open de fles dan 2 uur van te voren. Ongekend wat een smaken en geuren 

voor een wijn uit deze prijscategorie. De wijn is vlezig in de mond met veel rood en zwart 

fruit, leder en tabak in de neus en mond. De wijn heeft maar liefst 90 Parkerpunten gekregen. 

Conceito is een uniek 'concept ' (=Conceito) van de jonge wijnmaakster Rita Ferreira 

Marques, die de familiale wijngaarden in de Douro zelf is gaan uitbaten, daar waar de druiven 

voorheen verkocht werden aan de plaatselijke coöperatieve. Deze oenologe studeerde in 

Portugal en liep stage in Bordeaux, Californië, Australië, Zuid Afrika & Nieuw Zeeland. In de 

laatste 2 landen maakt ze zelfs haar eigen wijn. 

Prijsindicatie 23.9 € 
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Setubal 

2015 Vinhas de Pegões / Touriga Nacional  

 

Coöperatie Pegoes bestaat niet eens zo lang maar heeft al een roerige geschiedenis achter de 

rug. De wijnvelden in de buurt van Lissabon zijn afkomstig uit de nalatenschap van 

biermagnaat José Rovisco Pais. De boeren die er in 1958 aan de slag gingen, kregen steun van 

de staat tot de Anjerrevolutie in 1974. Daarna volgde een instabiele periode tot vijftien jaar 

geleden toen de coöperatie eindelijk een vaste koers had gevonden. Het werd een 

indrukwekkend succes, want Pegoes is inmiddels, mede dankzij de talentvolle wijnmaker 

Jaim Quendera, opgeklommen tot de absolute top van Portugal. 

Touriga nacional verovert stilletjes aan de harten van wijnliefhebbers overal ter wereld. En dit 

elixir van Vinhas de Pegões representeert heel treffend wat insiders precies zo gelukkig 

maakt. De wijn verspreidt een fraai aroma van bramen en zwarte aalbessen met een aardse 

kruidenmelange. Er ontstaat een licht zoet etherisch bouquet dat al breed glimlachend van 

harte uitnodigt een slok te nemen. 

 

Geen domme kracht, maar doordacht gecomponeerde expressie, met zwart fruit, veel smaak, 

bezinnende kruiden en een vleugje pure chocolade. Een diep kader van krachtige tannine en 

satijn. Afdronk met grip. Uiterst charmante rode wijn die niet alleen getuigt van een kien oog 

voor trends maar ook voor detail. Dat viel ook de critici op, die wijnhuis Vinhas de Pegões 

overlaadden met goud. Zowel tijdens de Portugal Wein Trophy, bij het Concours Mondial de 

Bruxelles alsook gedurende de Sélections Mondiales des Vins in Canada liet de Touriga 

Nacional zijn concurrentie ver achter zich. 

Prijsindicatie 15.8 € 
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Tejo 

2016 Babu reserva (Touriga Nacional en Alicante bouschet) 

 

De Babu van wijngoed Fiuza is het beste van twee druivenrassen in één overweldigend 

lekkere wijn. Touriga nacional en bouschet vormen een authentiek duo met een open 

uitstraling. Een breed aroma van zwart fruit en een beetje specerijen, liefdevol ondersteund 

door een fijn zuchtje aarde. Op de tong merken we vooral dat dit een reserva is: krachtig en 

vol neemt de wijn de hele mond in beslag, waarna zich bessen en kruiden zorgvuldig 

ontvouwen. Fluwelen tannines gaan hand in hand met de stevige smaak, en een harmonieuze 

afdronk maakt de wijn helemaal af. Ook de internationale wijnwereld is enthousiast: goud bij 

de Berliner Wein Trophy en 90 punten van Wine Enthusiast: "krachtige, gulle en solide 

gecomponeerde cuvee met waanzinnig veel smaak en intrigerende tannines". 

Tejo, tot 2009 Ribatejo genoemd, is bekend als de regio van de wijngaarden, olijfbomen, 

kurkbossen en de beroemde Lusitano paarden. Tejo is een Portugese wijnregio die hetzelfde 

gebied omvat als de Ribatejo. 

Het ontleent zijn naam aan de rivier de Tejo (Taag). De hele regio heeft het recht om de 

Vinho Regional aanwijzing Tejo VR te gebruiken, terwijl sommige gebieden zijn ingedeeld in 

de hogere Denominação de Origem Controlada (DOC) en dan DoTejo DOC genoemd. VR is 

vergelijkbaar met de Franse vin de pays en DOC is vergelijkbaar met de Franse AOC. 

Inheemse rode druiven zijn onder meer Touriga Nacional, de beroemdste variëteit van 

Portugal, als evenals Trincadeira en Castelão. 

De aromatische Fernão Pires en de levendige Arinto produceren enkele van de meest frisse 

witte wijnen van de regio. Deze inheemse druiven gedijen uitstekend in het warme klimaat en 

complexe bodem en produceren evenwichtige wijnen met fruitige aroma's. 

Prijsindicatie : 17.5 € 

Veel proefgenot 



Wijnhandel Van Dinter waar informatie steeds hoog in het vaandel staat 
Noteer nu alvast 27-28-29 april 2018 Grote Lenteproeverij 

 

Paul 


