
Port wijnen
Van Ruby tot Vintage, van Tawny tot 
Colheita



Geschiedenis

Al meer dan 2000 jaar wordt er wijn verbouwd in de 
bovenloop van de Douro.

Daar zijn verschillende archeologische bewijzen voor 
gevonden.

De steile hellingen vol leisteen waren daar toen ook 
al uitermate geschikt voor!



Geschiedenis (2)

De eerste wijnstokken werden al door de 
Phoeniciërs, rond 800 voor Christus gebracht. Zij 
werden gevolgd door de Grieken, die op hun beurt 
weer verdreven werden door de Kelten en de 
Iberiërs.

200 jaar voor Christus werden deze verslagen door 
de Romeinen, die de wijnbouw op het hele Iberisch 
schiereiland introduceerden.

Ook de Westgoten, die het gebied tot het begin 
tussen 400-700 overheersten) moedigden de 
wijnbouw aan. 



Geschiedenis (3)

De Moren trokken binnen in 710, waardoor 
de wijnbouw in verval raakte. Zij werden 
verjaagd door de eerste Portugese koning 
Alfonso Henriques.

Geleidelijk aan kwam de wijnbouw weer op 
gang door abdijen van Cisterciënzer 
monniken die op het platteland gevestigd 
werden, zo ook bij in Lamego



Het klooster van 
Lamego (Tarouga)

De kwaliteit van de Dourowijnen was niet heel 
geweldig, zelfs niet voor die tijd.

De abt van het klooster van Tarouga, vlak bij 
Lamego ontdekte dat toevoeging van alcohol 
de wijn een bijzonder karakter gaf!

Een paar jaar later bezochten twee Engelsen 
het klooster en vertelden het thuis. Er was veel 
interesse voor dat product!



• Uiteraard volgden allerlei wijnbouwers deze 
methode. Toen aan het eind van de 17e eeuw de 
Brits/Franse oorlog uitbrak werden Douro wijnen 
heel populair.

• In 1703 werd het verdrag van Methuen gesloten 
waarbij de Engelsen gunstige invoertarieven gaven 
voor Portugese wijn en de Portugezen hetzelfde 
deden voor Engels textiel.
• Dat veroorzaakte een enorme vraag naar wijnen 
uit de Douro



De handel na het 
verdrag van Methuen

Die groei bracht natuurlijk ook fraude en vervalsing 
met zich mee, waarmee de bonafide wijnhandel, van 
wie de handel afhing werd benadeeld.

Men raakte de slechte wijn niet kwijt en de 
voorraden namen toe. 

Rond 1754 liep de handel zo slecht dat de exporteurs 
geen wijn meer afnamen van de boeren.



De oprichting van de 
‘Companhia’

• Sebastião José de Carvalho e Melo, later bekend als de 
markies van Pombal, richtte de Companhia Geral da 
Agricultura das Vinhas do Alto Douro op om deze problemen 
aan te pakken. Er kwamen o.a. minimum prijzen voor Port, 
Kwaliteitseisen en een begrenzing van het gebied



Het Dourogebied zoals toen werd vastgesteld

Baixo Corgo Cima Corgo

Douro Superior



Grenspalen

• De begrenzing van het gebied bestond uit 
granieten palen met daarop de tekst “Feitoria 
1768” Alle wijn, buiten deze palen mocht niet 
verkocht of gebruikt worden als Port.
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De productie van Port op Quinta do Panascal
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Ruby

Ruby port komt het meeste voor. Deze relatief jonge 
portsoort is twee tot drie jaar opgeslagen op het vat. Veelal 
zijn dit roestvrij- stalen tanks of betonnen bakken. In sommige 
gevallen is dit op eikenhouten vaten. Ruby port wordt 
geblend (samengesteld) door menging van druiven van 
meerdere druivensoorten, jaargangen en wijngaarden.



Late Bottled Vintage (LBV)

Late Bottled Vintage Port is een 
mengeling van ports van één enkel 
jaar. Ze rijpen tussen 4 en 6 jaar in 
eikenhouten vaten en worden dan 
gebotteld. De meeste zijn dan rijp 
om gedronken te worden. 
Op het etiket moet altijd het 
oogstjaar en het jaar van botteling 
vermeld zijn.



Crusted Port (Niet in de proeverij)

Crusted Port bestaat uit een mengeling van ports van verschillende 
jaren die 3 à 4 jaar in vaten gerijpt hebben en die ongefilterd gebotteld 
worden waardoor er zich een bezinksel, de zogenaamde crust, vormt. 
De port moet net als de vintage port gedecanteerd worden voor hij 
voor consumptie geschikt is. Deze portsoort wordt ook wel de poor 
man´s vintage port genoemd.



Vintage Port (1)

Vintage port
Een vuistregel is dat drie maal in de tien jaar 
de oogst zo goed bevonden wordt en na 
proeverijen de wijn er zo uitspringt ten 
opzichte van andere jaren dat het jaar door de 
IVDP (Instituto dos Vinhos do Douro e do 
Porto) tot vintage portjaar verklaard wordt. 
Ieder porthuis is vrij om, ook in niet 
benoemde vintagejaren, port aan te bieden 
aan de IVDP om te laten testen. Wanneer deze 
aan de strenge kwalificaties voldoet kan het 
zijn dat dit porthuis voor deze wijn ook het 
label vintage port mag gebruiken. Meestal 
gaat het dan om een zogenaamde Single 
Quinta Vintage Port.



Vintage Port (2)

De vintage ports worden maximaal drie jaar in eikenhouten vaten 
bewaard. Ze worden dan zodanig gebotteld dat ze verder op fles kunnen 
rijpen en een depot/droesem vormen in de fles. Het is dan ook aan te 
bevelen om de port zo te decanteren dat het bezinksel achterblijft in de 
fles alvorens te serveren. Het etiket van de vintage port moet altijd het 
oogstjaar en het jaar van botteling vermelden. Het bijzondere karakter 
van vintage port vereist voorafgaand aan het drinken een zorgvuldige 
behandeling. De fles dient voor het openen minstens 24 uur rechtop te 
hebben gestaan om zeker te zijn dat het depot op de bodem van de fles 
is neergeslagen. Decanteren in een karaf dient een aantal uren voor 
consumptie te gebeuren waarbij een hoeveelheid van één tot twee 
glazen in de fles moet achterblijven om zeker te zijn dat geen depot met 
de wijn meekomt.



Single Quinta Vintage Port

• De Single Quinta Vintage Port. Dit is een vintage port die 
van één enkele wijngaard afkomstig is. De wijngaard moet 
op de fles vermeld staan. Deze Single Quinta Vintage Ports 
kunnen in jaren voorkomen die niet als vintage-jaren gezien 
worden. Wanneer een producent meent dat zijn Quinta een 
port van uitzonderlijke kwaliteit geleverd heeft, kan hij deze 
voorleggen aan het IVP (=Instituto do Vinho do Porto) dat 
dan al dan niet het vintage label zal toekennen. Ook hier 
vermeldt het etiket het oogstjaar en het jaar van botteling.



Vintage port (3) Omdat vintage port zeer lang bewaard 
kan worden, kan het voorkomen dat de 
kurk in zeer slechte staat verkeert. Om 
toch de port goed open te kunnen 
maken, is er een methode ontwikkeld 
met behulp van een zogenaamde 
porttang. De tang wordt verhit totdat 
deze roodgloeiend is. Vervolgens wordt 
de tang enige tijd om de hals (onder de 
kurk) geklemd om deze hals vervolgens 
te koelen met een zeer koude natte 
doek. De hals breekt dan op de plaats 
van de verhitting



Tawny Port

Tawny Port is genoemd naar de taankleur, die ontstaat als een 
wijn meerdere jaren op vat rijpt, zodat hij oxideerd. 

Tawny Port is een mengeling (= een blend) van wijnen van 
verschillende oogstjaren, maar heeft als voornaamste 
kenmerk dat hij meerdere jaren in vaten gerijpt heeft. 



Aged Tawny

Bij Aged Tawny staat het aantal jaren (10, 
20, 30, 40 jaar) dat de port in vaten gerijpt 
heeft, waardoor de typische tawny-kleur 
ontstaat. 
Omdat het hier om een mengeling van 
ports gaat, is de leeftijd die op de fles is 
aangegeven, ongeveer de gemiddelde 
leeftijd van de blend.



Colheita

Het woord colheita betekent oogstjaar en 
het gaat hier dan ook om port van één 
(goed) oogstjaar. De wijn moet minstens 
zeven jaar in een houten vat gerijpt 
hebben. Hij is dan tawny van kleur en klaar 
om gedronken te worden. Het oogstjaar en 
het jaar van botteling worden op de fles 
vermeld. Colheita's worden gezien als 
tawny's van hoge kwaliteit.



Garrafeira port

Garrafeiraport is eveneens een mengeling van 
ports van één enkel jaar. Deze Garrafeira wordt 
weleens de brug tussen de tawny en de vintage 
genoemd. Na een korte rijpingsperiode in 
houten vaten worden ze overgebracht in grote 
glazen vaten waarin ze gedurende 20, 30 tot 40 
jaar traag verder rijpen. In de loop der jaren 
wordt er een bezinksel gevormd 
dat decanteren nodig maakt voordat de port 
voor consumptie in flessen van 75 cc 
overgegoten worden. Hierna rijpt de port verder 
in de fles.



Wijnproeven in Porto
Natuurlijk bij alle Portlodges in Vila Nova de Gaia.

Het Antiqvvm in Porto is een fantastisch restaurant 
en wijnbar waar je allerlei soorten Port kunt 
proeven.
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