Quinta de COVELA & Quinta da BOAVISTA

Quinta de Covela
Geschiedenis
De ruïnes van het oude Casa de Covela dateren uit de 15de eeuw, waarvan vandaag nog enkel de
gevel van het renaissance landhuis en de kapel van St. Quiteria overblijven.
Meer recent behoorde het landgoed Covela tot Manoel de Oliveira, een van de belangrijkste
Europese regisseurs van de tweede helft van de 20ste eeuw. Hij verbouwde veel in die tijd en
toen was maïs het belangrijkste gewas van landgoed Covela.
Eind jaren ’80 werd Casa de Covela overgenomen door zakenman Nuno Araújo die van het
landgoed een wijndomein maakte met een internationale reputatie. In 2007 werd het erkend als
biodynamische producent.
Na een paar jaar verwaarloosd te zijn geweest ( na faillissement ), werd Casa de Covela in 2011
overgekocht door de Braziliaanse miljardair Marcelo Lima en de Brit Tony Smith. Eerstgenoemde
is de geldschieter, de tweede, Tony Smith, neemt de dagelijkse
leiding op zich. Smith was voordien actief in de media, van
oorlogsjournalist tot magazine-uitgever. Ze startten de heropbouw
van het domein, en trokken opnieuw de vorige wijnmaker Rui Cunha
aan, die wijnmaker was geweest op Covela van 1992 tot 1998.
Hij kent het landgoed en de regio als geen ander.
Rui Cunha

Ligging
Quinta de Covela ligt in de zuidoostelijke hoek van de regio Vinho Verde, vlak bij het begin van
de Douro-regio. Het is gelegen op de kronkelige terrassen van een natuurlijk amfitheater, hoog
boven de rechteroever van de Douro. Zijn microklimaat ( bijna mediterraan qua gevoel ),zijn arme
granietbodems die de wortels van de wijnstokken verplichten in de diepte te gaan om water en
mineralen te vinden: al deze elementen resulteren in de productie van unieke wijnen.

Druivensoorten en wijnen
De wijnen zijn samengesteld uit Portugese en internationale druivensoorten, waarbij de lokale
Avesso en Touriga Nacional de hoekstenen blijven voor Covela’s wijnen. Arinto, Chardonnay,
Viognier en Gewürztraminer vullen Avesso in de witte wijnen aan, terwijl Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc en Merlot - de drie rode Bordeaux-druiven - zich vermengen met Touriga
Nacional voor rode wijnen met een sterke persoonlijkheid.

Bij de vroegere eigenaars waren Covela's wijnen ongeveer de helft wit en de helft rood. Eén van
de veranderingen die Smith en Lima hebben doorgevoerd, is de balans meer in het voordeel van
de witte wijnen te verschuiven, het aandeel van internationale variëteiten te verminderen en
meer te focussen op de Portugese. Dit betekent dat in de wijnmakerij enkele vaten verdwijnen,
waardoor meer keldercapaciteit ontstaat omdat inox tanks een efficiënter ruimtegebruik
zijn. Uiteindelijk is het doel om voor 80% witte wijn te maken, met Avesso als de belangrijkste
druif.
In het eerste productiejaar van Lima en Smith, 2012, was er slecht weer en hagel, waarbij de
helft van de Chardonnay verloren ging. Plotseling was er dus meer Avesso dan ze konden
gebruiken in de Covela-blend (die Avesso combineert met Chardonnay). Deze monocepage Avesso
werd dan in slechts drie maanden gemaakt en uitverkocht.
Naast het maken van Avesso als monocepage, hebben ze een aantal Arinto-wijngaarden gehuurd
en produceren deze ook als monocepage.

Quinta da Boavista
Inleiding
Aangespoord door die eerste successen, besloten Marcelo Lima en Tony Smith om hun belangen
stroomopwaarts uit te breiden en in juli 2013 één van de meest iconische wijndomeinen van DOC
Douro te verwerven: Quinta da Boavista, voor altijd geassocieerd met Baron Joseph James
Forrester, een van de belangrijkste persoonlijkheden in de geschiedenis van Port-wijn en de
Douro. Lima en Smith kochten het domein over van Sogrape, de grootste Portugese
wijnmaatschappij in familiebezit.

Ligging
Het wijndomein is gelegen op de rechteroever van de Douro, iets ten westen van het slaperige
stadje Pinhão en begiftigd met een uniek, spectaculair uitzicht over de rivier. In de wijngaarden
staan talloze autochtone druivenrassen van respectabele leeftijd.
In de wijngaarden van Boavista liggen
enkele van de hoogste terrassen ooit
gebouwd. De terrassen van de Oratóriowijngaard rijken soms hoger dan acht
meter. Het hele domein van Boavista
beslaat 80 ha, met de helft wijngaarden.
Daarop liggen uitgerekend 48 kilometer
dry-stone
terrasmuren.
Dat
zijn
terrasmuren met opgestapelde stenen,
zonder mortel.

De historische Vinha do Oratório op Quinta da Boavista

Jean-Claude Berrouet
Het was eerder toevallig dat Jean-Claude Berrouet op Boaviusta terecht kwam. Berrouet
behoort tot het absolute topwijnmakerskransje. In 1964
kwam hij in dienst bij de Etablissements Jean-Pierre Moueix
en maakte de wijnen op hun domeinen Château Magdeleine,
Château Trotanay en het meest prestigieuze, Château Pétrus.
Zijn credo is eenvoudig: absolute finesse. De eigenaars van
Boavista

en

Berrouet

hebben

gezamenlijke,

bevriende

wijnmakers in de Bourgogne. Vanuit Boavista kwam de vraag
of hij niet even kon helpen en omdat hij niet ‘non’ kan zeggen,
én ook omdat hij heel nieuwsgierig was, trok Jean-Claude naar
Portugal. Jean-Claude raakte danig onder de indruk van de
wijngaarden met autochtone druivenrassen op de Oratóriowijngaard, met stokken van meer dan 90 jaar oud.
Jean-Claude Berrouet en Boavistawijnmaker Rui Cunha

Volgens Tony Smith is het uniek om 4 topwijnmensen samen te hebben voor de productie van hun
wijnen: hun eigen Gonçalo Sousa Lopes, de verantwoordelijke voor de wijngaarden, hun eigen
wijnmaker Rui Cunha, samen met J.C. Berrouet en diens zoon Jeff.
Rui Cunha blijft hoofdverantwoordelijke voor de wijnproductie en Berrouet zorgt voor bijsturing
hiervan.

