PORTUGAL
De wijnbouw van Portugal bedraagt ongeveer 250.000 hectare. Portugal heeft het grootste
aantal druivenrassen ter wereld. Ze bezitten wel 500 druivenrassen. Sinds de zeventiende
eeuw heeft Portugal een exporttopper met de beroemde portwijnen. De traditionele wijnbouw
lag eigenlijk stil. Nu heeft de jongere generatie zeer goede wijnen ontwikkeld, die al lang niet
meer onder doen aan de wijnen van de grote buurman Spanje
Geschiedenis
Het is onmogelijk te zeggen uit welke periode de Portugese druiven werden omgezet in wijn.
Waarschijnlijk meer dan 5.000 v. Chr. Zelfs tijdens de Moorse bezetting toen het verbod
geëist door de Koran, weten we dat wijn werd gemaakt op een klooster in Lourvão. Uit
nieuwere gegevens blijkt dat de wijn werd geëxporteerd naar Engeland in het begin van de
twaalfde eeuw. In 1353 tekenden Portugal en Engeland een verdrag waardoor Portugese
vissers tde vissen uit de Engels kust mochten opvissen en zo de Portugese handel te
stimuleren. De handel in wijn werd zo intens dat een Britse vice-consul werd benoemd in de
stad Viana do Castelo om belangen te vertegenwoordigen van de Britten. In 1703 was deze
handel nog verder toegenomen als gevolg van het Verdrag van Methuen toekenning van
Portugese wijnen voorkeur boven de Franse taal voor de invoer in Engeland
Na de aansluiting van Portugal tot de EU, kwam de wettelijk AC tot stand.
EU - Verordeningen
CVR - regionale wijnen - Wijnen zonder DOC en worden geproduceerd in een specifieke
regio van ten minste 85% van de lokaal geteelde druiven
DOC - Gecontroleerde Appellation wijnen die in een geografisch beperkt gebied
IPR - Gereglementeerde oorsprong van wijnen met specifieke kenmerken tijdens een periode
van minimaal vijf jaar
VEQPRD - Mousserende wijn geproduceerd is in een vastomlijnde regio
VQPRD - Liquor wijn geproduceerd is u in een vastomlijnde regio
Tafelwijnen - Alle wijnen die niet in aanmerking komen onder de genoemde classificaties

Vinho-Verde, wat groene wijn betekend, is het grootste DOCgebied van Portugal van de groene wijn, die het grootste aandeel vormt van de Portugese
wijnproductie, bestaan twee versies. Ten eerste een rode wijn met kruidige tannine, die vooral
in het land zelf gedronken wordt en een witte wijn, die na de portwijn de belangrijkste
exportwijn van Portugal is.

Douro, het klassieke gebied van de portwijn die naar de haven in
de stad Porto is genoemd van waaruit de wijn werd verscheept, ligt ongeveer 100 kilometer
ten oosten van die stad, aan de bovenloop van de rivier de Douro. Hier groeid de beste rode
wijn van Portugal de barca velha.
Alentejo hier vandaan komen een groot deel van de modewijnen die ervoor hebben gezorgd
dat Portugal weer meetelt.

Enkele wijntermen










Adega = wijnbedrijf
Clarete = lichtrood
Rose = rosé
Tinto = rood
Branco = wit
Doce = zoet
Adamado = zoet
Engarrafado na origen = ter plaatse gebotteld
Garrafeira = kelder.

Het viel wijnboeren op dat bij bezoeken aan de wijnboeren de meest geweldige wijnen uit de
kelder tevoorschijn kwamen. Wat bleek, de beste wijnen hield men zelf en voor vrienden.
Garrafeira wil zeggen het beste dat het huis maakt. Dus als ze slechte wijnen maken zal ook
de Garrafeira niet geweldig zijn en andersom als ze prachtwijnen maken zal ook de garrafeira
een juweeltje zijn.

Portugese Rode Druiven
Alfrocheiro Preto: de belangrijkste druif in de Tao, rijk in kleur

Roriz Aragones: zie Tinta Roriz
Baga: - Algemene druiven gebruikt voor de wijnen in Bairrada appellation, ook gebruikt in
Alentejo en Ribatejo. Hoge kwaliteit druiven.

Bastardo: - grappige naam druiven geteeld in de Douro,
vroege rijping. Veel gebruikt in Dao
Castelão Frances: - zie "Tricadeira Preta".
Genaamd "Periquita" in Ribatejo, en "Joao do Santarem"
Encruzado: - hoog alcoholgehalte witte druif vaak gezien in de Dão
Moreto: op grote schaal geteelde blender druiven in heel Portugal, wordt niet gebruikt in
enkele cepagewijnen
Mourisco: kleine aanplant in de Douro
Algemene druif in Colares regio, zeer tannine rijk
Tinto Cao: Douro druif ook gebruikt om nog steeds rode wijn van hoge kwaliteit te maken.
Tinta Amarela: geteeld in de Douro, Ribatejo, Estremadura en ook Alentejo (waar het Preta
Trincadeira heet)

Tinta Barroca: oud druiven ras, geteeld in de Douro al honderden jaren, een
van de blender druiven voor de meeste port wijnen (versterkte wijnen). Deze druif wordt op
grote schaal geteeld in Zuid-Afrika.
Tinta Roriz: heeft de naam Tempranillo in Spanje, in Portugal wordt het op grote schaal
gebruikt voor de Port en ook in de productie van nog rode wijn in de Alentejo, waar het
"Aragones" genoemd wordt, in Dao en in de Douro gebruikt voor tafelwijn

Touriga Francesa: een van de belangrijkste druiven in de Douro (meer
dan 20% van alle beplantingen), gekenmerkt door zijn krachtige aroma's
Touriga Nacional: beschouwd als een van de beste druiven in Portugal, een nobel ras, Een
van de belangrijkste druiven in de Dourovallei voor Port-wijnen en ook de Dao.
Trincadeira Preta: ook wel Tinta Amarela en Castelão Frances
Portugese witte druiven

Antao Vaz: citrusachtig, zure druif gebruikt in Alentejo
Alvarinho: geteeld in Noord-Portugal en gebruikt voor Vinho Verde, hoge kwaliteit.
Arinto: gebruikt in de Bucelas appelation, benaming voor mousserende wijnen, ook op grote
schaal in de Alentejo (voor heerlijke droge, fruitige witte citroenachtige wijn), Bairrada,
Setúbal en andere regio's

en wijn met een zuurtje.

Avesso: gebruikt in de Vinho Verde appellation, aromatische

Boal: er zijn vijf afstammelingen van deze druif, de meest bekende is de Boal gebruikt in
Madeira
Codega: historisch Portuges ras produceert goede alcohol, lage zuurgraad en hoog rendement.
Ook wel "Roupeiro"
Esgana CAO: kleurrijk vertaalt als "Dog Strangler"!. Ook wel "Sercial" in Madeira. Zeer
zure witte druif gebruikt als een blender in heel Portugal
Fernão Pires: doet denken aan Muscat is een aromatische druif gebruikt in de Douro,
Setúbal, Alentejo en andere regio's. Genaamd "Maria Gomez" in Bairrada

Gouveio: zie "Verdelho"
Malvasia Fina: aromatische witte gebruikt over Portugal, waaronder witte port
Malvasia Real: hoogproductieve witte druif, niet zo goed als Malvasia Fina

Moscatel: ook in Spanje een veel voorkomende druivensoort voor
de zoette Moscatel wijnen.
Perrum: een van de belangrijkste witte druiven van de Alentejo en de Algarve
Rabigato: "Ewe's Tail ', dit is een hoge opbrengst druif geteelde over het hele land. Ook wel
"Rabo d'Ovelha"

Roupeiro: Kwaliteit druiven, honing smaak druif wanneer ze groeien in de Alentejo (ook wel
Codega ")
Sercial: belangrijkste druif gebruikt in Madeira (versterkte wijnen)
Verdelho: Een van de edele witte druivensoorten van Madeira.

Vioshinho: mindere wit van de Douro, die wordt gebruikt in witte port-

HTTP://WIJNWEETJE.NL
INFO@WIJNWEETJE.NL

