
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTUGAL 

 

 

De Beurs Maaseik 

2 maart 2018 
 



1 

Maaslandse Wijnvrienden vzw 17 februari 2018 
Jaargang 6– Nieuwsflash 5 

 

ONZE COÖRDINATEN 

Verantwoordelijk uitgever:  

Maaslandse Wijnvrienden vzw 
p.a.   Verloren Kost 86 

3680 Maaseik 

Ondernemingsnummer 0.830.695.924 
 

E-mailadres: info@wijnvrienden.be 

Website: www.wijnvrienden.be 

 

IBAN :  BE31 9730 5665 9855 

BIC : ARSPBE22 

 

© 2018  MWV vzw 

Maaslandse 
Wijnvrienden 

Nieuwsflash! 

Beste wijnvrienden, 

 

De keuze (Portugal of Au-

stralië) is gevallen op Portu-

gal en wel om volgende re-

denen: 

 

 Portugal is in volle opkomst en biedt een scala aan witte en rode 

wijnen van uiteenlopende (locale) wijndruiven die zeker eens in 

de kijker mogen staan. 

 Australië doet ons vooral denken aan stevige rode wijnen en we 

dachten dat een dergelijke proeverij meer in het winterseizoen  

moest plaatsvinden. Dit betekent dat we deze proeverij naar een 

volgend seizoen verplaatsen. 

We proberen met deze proef-

avond een algemeen overzicht 

te geven met witte en rode wij-

nen uit Portugal.  

 

Zoals vorige keren: je aanwezig-

heid (of afwezigheid) melden 

via het invulformulier dat op de 

mail vermeld wordt. 

 

Met het oog op de nieuwe Eu-

ropese regelgeving omtrent 

privacy zul je op deze proef-

avond ook geïnformeerd wor-

den over het contact met de 

vereniging en het gebruik van 

de persoonlijke gegevens. Voor 

de afwezigen: de info wordt je 

per mail bezorgd. 

 

Namens het bestuur, 

Relind, Paul, Marc, Jean, Guy 

en John 

Dagorde 
Vrijdag 2 maart 2018 : Portugal in de kijker 

 

Vrijdag 2 maart 2018 

 

Locatie: De BEURS 

20 u 

PORTUGAL 

in de kijker! 

 

Je 6 proefglazen 

niet vergeten !!! 



Portugese Wijnen 
De Beurs Maaseik 

Vrijdag 2 maart 2018 

  
Met de Portugese wijnen gingen we weer eens buiten onze comfort-zone. Deze wijnen komen niet zo 

dikwijls in ons glas, de druiven kennen we nauwelijks of niet en de werkwijze van de Portugese 

wijnbouwers komt ons soms vreemd voor. Reden te meer om op ontdekkingstocht te gaan. 

Paul had een mooie collectie uitgezocht, gaande van de slappe (?) Vinho Verde terraswijn tot de 

stevige Touriga-wijnen. 

In de syllabus van Paul vindt je weer alle info van de streek, druiven, appellaties, wijn-

spijscombinaties en ook de beschrijving van de wijnen door de wijnboer met commentaar van Paul. 

In dit verslag zoals ondertussen bekend de bevindingen van de proevers  tijdens de degustatie.  

 

Douro Vallei      



1. VINHO VERDE – VINHOS MESSIAS BRANCO 

                                             

 
Jaargang : geen 

Type : wit droog 

Druiven : 40 % Loureiro, 40 % Azal, 20 % Pederna.   

Alcoholpercentage : 8,5 % 

Visueel : lichtgeel, sprankelend (zeer vroege oogst) 

Geur :  

- Fruit (appelzuur) 

- Etherisch (yoghurt, zuivel) 

- Floraal 

- Plantaardig (komkommer) 

Smaak : zuren, zilt, zoetje 

Besluit : Terras-“wijntje”              

Prijs: 8,64 €  



2.  ALENTEJO – DOM RAFAEL BRANCO - MOUCHAO 

                     

 
Jaargang: 2016 

Type : wit droog 

Druiven : Antao Vaz, Arinto, Fernao Pires 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel : helder, lichtgeel – lage viscositeit 

Geur : intense geur 

- Fruit (onrijpe banaan, grapefruit, lychee, …) 

- Mineraal (stoffig) 

- Chemisch 

Smaak : Zo-Zu-Bi – mooie lange afdronk 

Besluit : Aperitief, mooie versmolten geuren 

Prijs: 11,50 € 

  



3. ALENTEJO - HERDADE DO SOBROSO BRANCO – BARRIQUE SELECT 

                    

 
Jaargang: 2016 

Type : wit droog 

Druiven : 100 % Antao Vaz 

Alcoholpercentage : 13 % 

Visueel : helder, lichtgeel/groengeel – lage viscositeit 

Geur : Fris (oceaan, rivier) 

- Fruit (grapefruit, banaan, tropische vruchten, cuberdon) 

- Kruidig (zachte curry, vanille) 

- Branderig (botercaramel Werthers Echte) 

- Mineraal (vuursteen) 

Smaak : Zo-Zu-Bi.  

Besluit : Een karaktervolle wijn (bij vis, rijke gerechten) 

Prijs: 16,50 € 

  



4. DOURO – CONTRASTE TINTO 

                       

 

Jaargang: 2013 

Type : rood 

Druiven : 15 druivensoorten o.a. Touriga Nacional - Terrasbouw 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel : donkerrood, tegen paars aan – groot hart – hoge viscositeit 

Geur :  

- Fruit (zwart fruit, rood fruit, opgelegde kersen, bramen…)  

- Chemisch (alcohol, inkt) 

- Plantaardig (tabak) 

- Mineraal (stoffig) – Kruidig (drop) 

- Dierlijk (leder, gezoute hesp) – Branderig (chocolade) - Ziltig 

Smaak : Zo-Zu-Bi. Tannines, lange afdronk 

Besluit : Nog redelijk hoekig (langer van tevoren openmaken) 

Prijs: 23,90 € 



5. VINHO REGIONAL PENINSULA SETUBAL –                                                   
VINHAS DE PEGOES – TOURIGA NACIONAL 

                                  

 
Jaargang: 2015 

Type : rood 

Druiven : 100 % Touriga Nacional 

Alcoholpercentage : 14 % 

Visueel : donkerrood – groot hart – redelijk hoge viscositeit – schuim (?) 

Geur :  

- Fruit (zwart fruit, zwarte bessen, …)  

- Kruidig (kruidige zoetheid = glühwein)  

- Etherisch (botermelk) 

- Branderig (pure chocolade) 

- Hout (ceder) 

Smaak : Zo – Zu – Bi – Tannines, lange afdronk 

Besluit : Een ronde, complexe, krachtige wijn 

Prijs: 15,80 € 



6. TEJO – BABU RESERVA 

                                       

 
Jaargang: 2015 
Type : rood 
Druiven : Touriga Nacional – Alicante Bouschet 
Alcoholpercentage : 12,5 % 
Visueel : donkerrood (heel lichte evolutie) – groot hart – grote viscositeit 
Geur : zuivere geur 
- Fruit (zwart fruit) 
- Kruidigheid (zoute drop ) - Branderig (chocolade, koffie) 
- Floraal (geraniums) - Etherisch (zuivel) 
- Chemisch (alcohol) - Hout (zoethout) 
Smaak : Zo-Zu-Bi. Tannines maar toch mooi rond 
Besluit : Fruitige, ronde wijn 
Prijs: 7,82 € 



Examens voor Promotie naar Grootmeester en 
Commandeur                                                                      

vrijdag 16 april 2018 
 

Naar jaarlijkse gewoonte vonden de promotie-proeven plaats. 
Math De Weerdt en Eric Langie (van meester naar grootmeester)  

en Danny Beuten (van grootmeester naar Commandeur) namen deel. 
 

           
 

Op  de proeftafel: 
STREEK NAAM AARD JAAR 
5.RIOJA ALAVESA TINTO TIERRA - EL PRIMAVERA RO 2015 
3.LA CLAPE BLANC CHATEAU DE MARMORIERES - MARQUIS DE RAYMOND WD 2015 
6.LONTUE VALLEY KORTA - RESERVA DE FAMILIA RO 2015 
2.PAYS DES COTES DE THAU CHARDONNAY-ROUSANNE DOMAINE DE MARAVAL BLANC WD 2016 
1.PAYS DES COTES DE THAU MUSCAT HENRI DE RICHEMER - MUSCAT SEC WD 2015 
4.PAYS D'OC MERLOT ROUGE MAISON VIALADE - MERLOT - FAMILY SELECTION RO 2015 

 
Met enkele moeilijke blends en onbekende druiven geen gemakkelijke selectie. 

Toch werden er zeer goede proefnotities voorgelegd. Vooraf kwam ook de theorie aan bod.  
Het was in elk geval een zeer leerrijke en  gezellige avond voor iedereen. 

De resultaten worden bekend gemaakt op ons kapitteldiner. 
 

 
 

Voor de kandidaten van volgend seizoen. Zeker doen … 


