Wijnen uit Portugal

Geschiedenis
Portugal was vroeger vooral bekend om zijn versterkte rode wijnen ( Port ) en voor zijn
kurkindustrie, minder om zijn kwaliteitswijnen. Hun meeste wijnen waren saai, niet fruitig en hun
witte wijnen dikwijls geoxideerd. Begin jaren negentig is hierin verandering gekomen met
kwaliteitsvolle frisse, witte wijnen en met meer fruitige en toegankelijke rode wijnen.

Wijnreglementering
Alhoewel er voor de Port productie reeds een reglementering was in 1756, als één der eersten
ter wereld voor de bescherming van de authenticiteit ervan, werd pas in 1937 de Junta Nacional

do Vinho ( JNV ) opgericht voor de wetgeving van stille wijnen. In het begin resulteerde dit in
een grote toename van oprichting van coöperatieven, maar in een daling van de kwaliteit van de
wijnen. Na de toetreding van Portugal tot de EU in 1986 werd de JNV vervangen door het

Instituo da Vinha e do Vinho ( IVV ). Daarna pas werd er veel geld geïnvesteerd in de
wijnindustrie, eerst in de modernisering van de wijnkelders, later ook in de wijngaarden.
DOC : Denominação de Origem Controlada
IPR: Indicação de Proveniência Regulamentada
Vinho regional
Vinho de mesa
In 1999 werd de wijnwetgeving herzien en zijn tal van IPR-wijnen opgewaardeerd tot DOCstatus. Beide IPR & DOC wijnen zijn te herkennen aan een papieren zegel, Selo de Origem
genoemd.

Wijnregio’s en druivensoorten
-

1. Vinho Verde

Dit gebied ligt ten noorden van de Douro en ten zuiden van de Minho rivier met warme zomers en
natte winters. Tot 1974 mochten hier nog geen wijngaarden aangelegd worden. Vinho Verde
betekent letterlijk “groene wijn”, niet omwille van zijn kleur, maar wegens zijn jeugdigheid met
groene tinten en een lichte sprankeling. Omdat malolactaatgisting niet meer is toegelaten voegen
de meeste producenten een beetje CO2 toe bij het bottelen.
Er is een breed scala van inheemse druiven in deze regio, maar de meest bekende voor witte
wijnen zijn: ~ Loureiro & Padernã ( Arinto ) in het zuiden, die frisse, aromatische wijnen geven
met een pittige zuurtegraad.

~ Alvarinho ( Albariño ) in het noorden met groene appelsmaak en

hoger

alcoholgehalte. Deze kan vergeleken worden met de Viognier of Gewürztraminer,
want ze is zeer aromatisch, maar lichter en hoger in aciditeit met toetsen van
abrikozen en perziken.
-

2. Douro

De Douro vallei is niet langer alleen bekend om zijn Port, want sinds Douro in 1982 het DOCstatuut behaalde zijn de stille wijnen vrij prestigieus en duur geworden, vooral te wijten aan de
zeer arbeidsintensieve wijze van wijnbouw. De beste rode wijnen zijn volvlezig, fruitig met een
Port-achtig aroma en met stevige tannines. De witte wijnen daarentegen zijn fris en fruitig met
een lichte aciditeit omwille van de grote hoogte.

In de Douro vallei komen ongeveer 80

verschillende druivensoorten voor.
De meest bekende rode druiven zijn:
-

Touriga Nacional : heeft een zeer hoog tanninegehalte

-

Touriga Franca: is fruitig en aromatisch

-

Tinta Amarela: is heel gevoelig voor rot en is dus te vinden in de heetste en droogste
streken van de Douro

-

Tinta Barroca: in koelere gebieden

-

Tinta Cão: geeft finesse en complexiteit

-

Tinta Roriz ( Tempranillo ): geeft veel kleur en tannines met aroma’s van aardbeien,
zwarte bessen, zwarte kersen, moerbeien en frambozen

Port stijlen:
-

Porthuizen in Brits eigendom: steviger, donkerder, zoeter en fruitig

-

Porthuizen in Portugees eigendom: meestal lichter en eleganter van stijl

-

Ruby port: flesgerijpt

-

Tawny port: op vat gerijpt

-

3. Dão

Dit gebied net ten zuiden van de Douro vallei ligt op een droog plateau met granietbodem,
beschut door de bergen.
Volgende druivensoorten komen er voor:
-

Touriga Nacional en Tinta Roriz ( Tempranillo ): voor wijnen die goed ouderen met
geconcentreerd fruit, goede tannines en aciditeit.

-

Jaen: geeft diepgekleurde, fruitige wijnen van een lichtere stijl.

-

Encruzado: geeft volle, witte wijnen met een nootachtige smaak.

-

4. Bairrada

Deze regio is vrij vochtig en regenachtig en is tussen Dao en de zee gelegen. De naam is afgeleid
van de zware kleigrond ( bairro ), die een zeer hoog kalksteengehalte heeft. De meest populaire,

rode druif is Baga. Deze doet aan de Nebbiolo denken en geeft tanninerijke wijnen met een
zekere aciditeit en een peperige bessensmaak.
-

5. Ribatejo “ Oevers van de Taag”

De meeste wijngaarden hebben hier een hoge opbrengst en zijn aangeplant op de alluviale vlakte
van de rivier. De meest gekende wijnen zijn gemaakt van de Fernão Pires druif, die zeer neutrale
witte wijnen voortbrengen. De geëxporteerde wijnen uit deze regio zijn vooral rode wijnen,
gemaakt van Castelão Frances. Deze druif geeft wijnen met een frisse aciditeit en stevige
tannines, indien de opbrengst laag gehouden wordt.
-

6. Alentejo “ Buiten de Taag”

Deze belangrijke kurk regio, net ten zuidoosten van Lissabon, wordt ook een belangrijke
wijnstreek. Het heeft een landklimaat met hete zomers en weinig neerslag. De belangrijkste
rode druiven zijn hier de Trincadeira, die diepe, pruimrode wijnen geven met aroma’s van
chocolade en koffie, en de Aragonês ( Tempranillo ). Roupeiro en Antão Vaz geven volle witte
wijnen met een lage aciditeit en aroma’s van honing.
-

7. Setúbal

Bekend om de productie van versterkte Muscatwijnen.
-

8. Madeira

Op dit vruchtbare eiland wordt deze uniek versterkte wijn gemaakt via een verwarmings- en
koelsysteem, de Estufagem wijze genoemd. De 4 traditioneel gebruikte druivensoorten voor dit
type wijn zijn:
- Sercial ( droog ) : de hoogst gelegen wijngaarden in het noorden geven de droogste, lichtste
wijnen met de hoogste aciditeit.
- Verdelho ( Medium droog ): de lager gelegen hellingen langs het noorden van het eiland geven
wijnen van een medium droge stijl met aroma’s van steenfruit.
- Bual ( Medium zoet ): geeft in het zuiden van het eiland medium zoete wijnen met een droge
afdronk.
- Malmsey / Malvasia: geeft de zoetste wijnen.
Nu wordt al ongeveer 80% gemaakt met de Tinta Negra Mole druif.
-

9. Vinhos Regionais

Vinho Regional Alentejano, Vinho Regional Terras do Sado & Vinho Regional Beiras ( Bairrada
& Dão ): experimenteren allen met buitenlandse druivenvariëteiten.
-

10. Vinhos de Mesa

Knapperige, rosé tafelwijnen

Kaart wijnregio’s Portugal

1. Bucelas DOC

28.
29.

Biscoitos
Pico
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2.
Colares
DOC
3.
Setúbal
DOC
4.
Carcavelos
DOC
5.
Alenquer
DOC
6. Torres Vedras DOC
7.
Arruda
DOC
8.
Óbidos
DOC
9.
Lourinhã
DOC
10.
Ribatejo
DOC
11. Encostas de Aire DOC
12.
Bairrada
DOC
13.
Lafões
IPR
14. Vinho Verde DOC
15. Trás-os-Montes DO
16. Porto DOC & Douro
DOC
17. Távora-Varosa DOC
18.
Dão
DOC
19. Beira Interior DOC
20.
Alentejo
DOC
21.
Palmela
DOC
22.
Lagos
DOC
23.
Portimão
DOC
24.
Lagoa
DOC
25.
Tavira
DOC
26. Madeira DOC &
Madeirense
DO
27.
Graciosa
IPR
IPR
IPR

