
Toelichting bij portproeverij 14 Jan 2020 (NWG Arnhem) 
 
Portugal 6e wijnland wereld, 400 000 ha, port beroemste wijn, ook goede wijnen 
Douro: van goud, onherbergzaam, 90% wijngaard >30% helling, ezel, mechanisatie laag 
Portgebied 250 000 ha, 12.8%=32 000 ha wijnbouw, 2000 quinta’s, 60% wijn voor port 
Bodem: dunne laag aarde (10 cm), 2e laag schist-leisteen, onderlaag graniet, wateropslag 
Klimaat: winter: sneeuw, regen, zomer 43°C, heel droog (achter Serra Marao bergrug) 
 
Oude wijngaarden: terrasbouw met muurtjes, veel handwerk, ezels 
Patamares: aarden wallen, kleine tractor, sinds 1973 
Vinho ao alta: minder steil, Duits, wijnranken richting berg, modern 
 
Niepoort(blz 135) gesticht 1842, nu 5e generatie Dirk (50er), vernieuwend, wijngaarden, 
mooie wijnen(N-helling): gestolen fiets,  Redoma (35€), Quinta de Passadouro, volle port 
1. Niepoort, Dry White 
 
Handout met overzicht verschillende portsoorten (blz 40 & 41) 
Portsoorten: Ruby, LBV en Vintage: fruitige smaak 
Tawny en Colheita: nootachtige, gedroogde pruimen 
 
Kopke het oudste buitenlandse huis. 1638 opgericht door Duitser Christiano Kopke. Duitse 
familie Kopke verbinding met Nederlandse familie van Zellers, Quinta do Roriz. Niet meer in 
Kopke. Nu Qunita São Luiz (sinds 1922) Sinds 1953 in de Barros-Almeida groep. 
2. Kopke, Reserve Ruby 
 
Douro 3 subgebieden(blz 12): 

Baixo Corgo: west van Regua, 30% wijnopp, heel veel kleine wijng, 50% regen, 
hoge opbrengst, lagere kwaliteit, oude wijngaarden, soms verwaarloosd 
Cima Corgo: rondom Pinhão, onherbergzaam, 10% wijngaard, vroeger geen wegen, 
goede wijngaarden aan rivier: rio Douro, rio Pinhão, rio Torto,  
Douro Superior: tot 1973 via Douro onbereikbaar, minder steil, 5% wijngaard, Duitse 
stijl, weinig grote quinta’s (modern) 

 
Cockburn Smithes & Ca. S.A. opgericht in 1815 door Robert Cockburn, zoon Schotse 
rechter. Al in 1830 kantoren in Londen. Importeerde ooit 1/3 van port in UK, grootste 
importeur. Geen nazaten Cockburn meer in bedrijf. In 19e eeuw familie Smithes via Londen, 
laatste in 1971 met pensioen. Frederick Cobb in 1863 bij bedrijf, nog nazaten werken hier. 
Quinta dos Canais 1942 Sr. Sobral, wijn aan Cockburn, 1989 overname, Quinta do Tua 
sinds 1889 (Cima Corgo), Atayde: quinta op vlak terrein 
Nu onderdeel “Allied Domecq Spirits and Wines”. 
3. Cockburn, Fine Tawny 
 
Wijngaarden: grond bewerken, bladeren snoeien, druiven krenten, oogsten (eind sept – okt), 
kleine wijngaard: familie, vervoer vroeger manden, nu metaal of plastic bakken 
Druiven persen: traditioneel met voet in lagares (4 uur treden, 2 uur corte, 2 uur liberdate), 
pisador: machinaal siliconen voeten, zelfde druk; pluncher: hoge druk, veel kleur, weinig 
kracht in smaak;  
Vinificatie: vroeger beton, nu RVS, bepaling suikergeh, temp controle 27-28°C, te warm: 
slechte smaak, als helft suiker vergist, aquardente (77% wijndestillaat uit Fr) toevoegen, in 
vaten: Ruby port: grote vaten (2000 l), tawny: pipes (550 →534 lit:712 fl), gebruikte eiken 
vaten 
Opslag tot voorjaar, dan vervoer naar Vila Nova de Gaia: const. temp., vroeger barcos 
rabelos (boot), vanaf 1887 spoorlijn en wegen, nu wegtransport per tankauto. Na rusten in 
grotere vaten, over in hout vaten; Tegenwoordig ook op Quinta lageren: sneller rijpen 



Vervolgen van vaten: na 2 jr beslissen Vintage Port (3 van 10 jaar), controleren door Port 
instituut: zegels, mengen erg belangrijk 
Graham: Schotse origine, handelshuis in Glasgow, in 1820 schuldaflossing met 27 pipes. 
Erg populair: broers William en John Graham meer kopen. In 1970 aan Symington groep 
verkocht. Quinto dos Malvedos: parade paardje, sinds 1890: 25% van behoefte Graham. 
Volle, rijke port.  
 
4.  Graham, 10-yr tawny 
 
Geschiedenis(blz 14); Romeinen: 200 v Chr, Westgoten tot begin 8e eeuw, Moren: geen 
alkohol, 11e eeuw: hervatting wijnbouw, UK: 1152 Eleanor van Aquitane x Henry II, clairet: 
rode zoete wijn in UK, 1667: oorlog Fr & UK, alternatief Portugal, rode wijn uit N Portugal: 
zuur en lichtmoesserend, 1678: 2 Engelsen in klooster Lamego, abt wijn uit Pinhão, zoeter 
en zachter door toevoeging lokale cognac, begin 17e eeuw handel: wijn naar UK, kleine 
toevoeging wijnalkohol voor conservering, textiel naar Portugal, handelsverdrag, echter 
vervalsing (vlierbessensap): 1754: geen afname meer van wijn. 
 
Niepoort, LBV 2013 (5) 
 
Markies van Pombal: José de Carvalho e Melo, goede actie aardbeving: veel macht van 
koning José I, Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, 1756: in kaart 
brengen wijngaarden, 1761: gereed, regels: beste: export, midden: Brazilië, minst: 
binnenlands, eerste AOC (Hongarije & Toscanen), Frankrijk 180 jaar later 
Vaststellen prijzen & hoeveelheden: veel onrust, opruiers ophangen; wijn mengen met 
vlierbessensap: alle vlierbessen in Douro vernietigen, later N-Portugal 
Valeira kloof bevaarbaar: Douro Superior toeganklijk, 1800: veel expediteuren Porto 
Eind 18e eeuw: lange fles: Vintage port mogelijk 
1852: Oidium, schimmel uit USA, bestrijden met zwavel, te duur veel boeren 
Iets later: phylloxera, druifluis, mortórios: verlaten wijngaard, nu nog 
Opkomst handelaren (Franse wijngaarden ook verwoest): Wiese & Krohn, Cálem, Ramos 
Pinto: goede zaken, sinds 1882 Symingtons 
Sinds 1860: toevoegen wijnalkohol tijdens gisting wordt standaard 
 
Warre begon in 1669 als handelshuis UK wol en kabeljauw en wijn exporteerde in Viano do 
Castelo. In 1729 bedrijf naar Porto en trad William Warre toe. In 1905 trad Andrew James 
Symington toe in Warre (1882 in Portugal). Fam Warre en Symington samen tot Graham 
aandeel in 1960 aan Symington verkocht.  
Wijn maken in Quinto Cavadinha of op Bomfim. Druiven 15% met voet getreden. 
  
Warre, Ottima 20 yrs (6) 
 
Vilanova de Gaia: overkant van Douro van Porto. 
Traditie: Factory House uit 1790 in Porto door Engelse en Schotse handelaren. Lunch op 
woensdag 
Zelf bezocht: Sandeman, …, Dow en Graham 
 
Quinto da Crasto sinds 1910 in familie Roquette, nu 3e generatie. Wijngaard ca 40 ha, ong 
1/3 van total areaal, aangelegde en oude terassen 
Goede druiven met voeten getreden, Wijnmaker David Baverstock (Australië), druiven 
meestal port, soms ook droge wijn. 
 
Quinto da Crasto, Colheita 2000 (7) 
 
Druivensoorten in port:  
20 officieel goedgekeurd, 50 toegestaan en 100 gebruikt 



Touriga Nacional: fotomodel, mooi donkerrood, maar weinig opbrengst 
Tinta Cão: (rode hond): bijna niet meer voor, nog lagere opbrengst, nog mooiere port 
Tinta roriz = Tempranillo, niet donkerrood, wel krachtige tanine en kruidige, pittige smaak 
Touriga francesa: kan goed tegen hitte, is wat lichter van smaak, bloemengeur 
Tinta barroca: veel body, hoog suiker, niet te warm, vroeg rijp 
 
Porthuis Caves Messias: opgericht 1926 en sinds 1934 port. Quinta do Cachão en Quinta 
do Rei. Veel druiven ingekocht. Bekend om lichte, zachte wijnen. 
Burton’s, Vintage 1982 (8) 
 
 
 
winkel datum port shipper port soort aanduiding shipper oogstjaar botteljaar prijs

Appeldoorn 24-dec-19 Niepoort Dry White € 13,95

AH 31-Dec-19 Kopke Ruby Reserve Ruby € 10,99

AH 31-dec-19 Cockburn tawny Fine Tawny 7,99€     

Appeldoorn 24-dec-19 Niepoort LBV 2013 19,95€   

Gall&Gall 30-dec-19 Graham tawny 10 yrs 24,99€   

AH 31-dec-19 Warre tawny 20 yrs Ottima 20 yrs, 0.5 lt € 21,99

Appeldoorn 24-dec-19 Quinto da Crasto Colheita 2000 2018 37,95€   

wijnvoordeel 1-okt-08 Burton Vintage 1982 1984 € 19,99  
 


