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Alentejo. 
 
Oppervlakte  ; 1/3 deel van Portugal / ca. 26.000 km2 – (Nederland 41.000 km2) 
Inwoners  ; 750.000 (dun bevolkt) 
Wijnbouw  ; Ca. 20.000 ha. wijngaarden. – ca.65% rood – 35% wit /rosé. 
Kurkeiken  ; Meeste kurkeiken van de wereld - 1 miljoen kurken / dag 
Subregio’s  ; 8 -> Portalegra, Reguengo-Monsaraz, Moura, Vidiguera,  

  Evora, Redondo, Granja - Amarelaja. 
Regelgeving  ; Rood max. 55 hectoliter/ha – Wit 60 hectoliter/ha. 

  Samenstelling wijn / druivenrassen per regio verschillend.  
Indeling  ; Vinho de Mesa. 
   ; Vinho Regional 

; IPR (Indicação de Proveniência Regulamentada) 
; DOC (Denominacão de Origem Controlada) – voor Alentejo 1995. 

DOC   ; Voor alle 8 regio’s ->2003/2005 -> DOC Alentejo / Heel Portugal 31 DOC’s 
  

1. Conde D'Ervideira Reserva Branco 
Monsaraz 

 

2.  Baron de “B” reserva Branco 
                      Evora 

3.  Esporão Reserva Branco 
               Monsaraz 
 

4.  Invisivel DOC Alentejo Branco 
                        Evora 
 
 

5.  Esporão Reserva Tinto 
               Monsaraz 
 

6.  Cartuxa Colheita Tinto 
                   Evora 
 

7.  Telhas Tinto 
          Evora 
 

8.  Moon Harvested Tinto 
              Vidiguera 

Portalegre 

Borba 

Redondo 

Evora 

Vidiguera 
Moura 

Reguengo 
Monsaraz 

Granja - Amareleja 



Inleiding. 
 
Alentejo is gelegen in het zuidoosten van Portugal, omsloten door de Algarve in het 
zuiden, de Taag in het noorden, Spanje in het oosten en de Atlantische Oceaan en het 
gebied rond Lissabon in het westen. 
Het gebied kenmerkt zich door de aanplant van kurkeiken, olijfbomen, lavendelweiden en 
zonnebloemen. Het gebied is zeer dunbevolkt.  Voordat de droogte en de hitte van de 
zomer is toegeslagen, is de Alentejo opvallend groen en mooi. Het landschap is 
heuvelachtig en het zijn vaak deze hellingen die de wijngaarden hun naam geven.  
 
Historie. 
 
Alentejo kent als wijnstreek een lange historie van ups en downs en gaat terug tot ver vóór 
de komst van de Romeinen. De Romeinen, met hun grote ervaring in wijnbouw, hebben 
een cruciale invloed gehad op de ontwikkeling van de wijnbouw in Alentejo. Het is zeer 
waarschijnlijk dat de eerste Portugese wijnen die naar Rome zijn geëxporteerd mogelijk 
afkomstig zijn uit deze regio. Traditioneel was de Alentejo het gebied waar veel tarwe 
werd gekweekt. Men noemde het ook wel de broodmand van Portugal. Toen tarwe steeds 
minder winstgevend werd stapte men over op de wijnbouw. Sinds de 20e eeuw is het 
gebied, mede door flinke investeringen, erg in opkomst.  

Wijngebied Alentejo 
 
Het gebied is een populaire Portugese wijnregio met een sterk variërend landschap.  
Dit wijngebied ligt in het Zuidelijke binnenland en wordt in het Noorden begrensd door de 
rivier de Taag. (Alentejo -> “over de Taag”)  
Alentejo kent als Portugees wijngebied acht subregio's die samen ongeveer één vijfde van 
de regio Vinho Regional Alentejano beslaan.  Zeven van de subregio's zijn redelijk centraal 
geclusterd. Portalegre ligt ten noordoosten daarvan aan de granieten uitlopers van de 
bergen van São Mamede, waar hogere regenval en koelere temperaturen, complexiteit 
en frisheid aan de wijnen geven. Borba, Evora, Redondo en Reguengos zijn meer typisch 
voor de Alentejo, en kunnen soepele, harmonieuze, deels gemakkelijk drinkbare rode 
wijnen maken. De omstandigheden zijn uitdagender in Granja-Amareleja, Moura en 
Vidigueira, met arme, kalkrijke bodems en een aanzienlijk heter klimaat. 
 
Klimaat. 

Het is 's zomers wel 40°C in Alentejo. De zon brandt op de wijngaarden met hun stenige 
bodems van graniet, leisteen en kwarts. De druiven vechten voor elke druppel water. Hun 
schil is dik en het sap geconcentreerd. Al in augustus, maanden eerder dan in de rest van 
Europa, zijn ze rijp en worden ze geoogst. Het verbouwen van wijn kan mede door de 
aanleg van verschillende stuwmeren in de omgeving en de bijbehorende irrigatie. De 
extreme weersomstandigheden  vragen veel discipline en vakmanschap van de 
wijnmakers.   
 
 
 



De wijnen. 
 
Alentejo heeft sinds 2003/2005 voor alle subregio’s een DOC erkenning en is vooral 
bekend om zijn rode wijnen van de druivensoorten Tinta Roriz (Tempranillo), Touriga 
Nacional,  Aragonez, Trincadeira en Castelão, veelal geblend met de Franse druif Alicante 
Bouschet. Daarnaast worden ook de bekende soorten Cabernet Sauvignon en Syrah 
verbouwd.  
Slechts 1/3 deel van de wijn uit Alentejo is wit, maar deze wijnen van inheemse 
druivensoorten als Antão Vaz,  Roupeiro, Perrum (Palomino Fino) en Arinto (Pedernã), 
hebben een geheel eigen karakter en staan (ook) zeer goed aangeschreven. Door het 
warme klimaat hebben de druiven vaak een gebrek aan zuren. De Arinto wordt hier dan in 
de blendwijnen ook hoofdzakelijk gebruikt vanwege zijn hoge zuurgraad. 
Het alcoholgehalte is minstens 11%, maar 14% is normaal. 
 
Terroir. 
 
De bodem is er vruchtbaar met een ondergrond van schist, graniet en op sommige plekken 
ook klei en kalk. 
 
Kwaliteit. 
 
Sinds de 20e eeuw is dit wijngebied erg in opkomst. Met name in de laatste 10-20 jaar is de 
kwaliteit erg toegenomen wat hoofdzakelijk is veroorzaakt door investeringen door een 
aantal grote bedrijven. Esporão is hier een voorbeeld van. Ook de toetreding tot de EU 
(1986) heeft hieraan bijgedragen. De wijnen zijn in Portugal zelf ook zeer geliefd. 
 
Overzicht classificaties (1990) 
 

1. Vinho de Mesa. 
2. Vinho Regional. 
3. IPR (Indicação de Proveniência Regulamentada) 
4. DOC (Denominacão de Origem Controlada)  

 
Kwaliteitsaanduidingen bij DOP wijnen (Denominacão de Origem Protegida) 

 
5. Reserva  wit -> vatlagering van minimaal 24 maanden. 

Rood -> vatlagering van minimaal 36 maanden. 
Verder +0,5% alcohol boven de DOC norm. 

6. Garrafeira wit -> vatlagering minimaal 18 maanden en 9 maanden flesrijping. 
Rood -> vatlagering minimaal 24 maanden en 24 maanden flesrijping. 
Verder +1% alcohol boven DOC norm 

7. Nobre  Wit -> minimaal 24 maanden vatlagering. 
Rood -> minimaal 48 maanden vatlagering. 
 

 
-  

 

https://vindmijnwijn.nl/druif/touriga-nacional.html
https://vindmijnwijn.nl/druif/touriga-nacional.html
https://anderewijn.nl/druif/Palomino_Fino.php


De proeverij. 
 
Van de 8 wijnen komen er 7 uit Évora en Reguengos (Monsaraz). Hieronder volgen de 
belangrijkste kenmerken van de beide beide regio’s en hun wijnen. 
 
Évora 

Évora is een subregio in de Alentejo. Het wijngebied ligt ongeveer op 60 kilometer ten 
oosten van Setúbal. Jaren geleden bracht het gebied alleen tafel en landwijnen voort. Nu 
heeft Évora een DOC-status verkregen. 

Geschiedenis van Évora. 

Het wijngebied Évora is reeds bekend van in de Middeleeuwen, het was dan ook een 
belangrijk wijnbouwgebied. Het gebied kreeg in 1880 een sterke terugval door de 
druifluisinvasie. Na de Anjerrevolutie (1974) werden veel wijnstokken aangeplant ten 
koste van de graanteelt. Vanaf die tijd heeft de regio zich langzaam hersteld. 

Het AOC decreet 

Het alcoholpercentage moet minstens 11,5% bedragen, voor de rode wijnen en minimum 
van 11% voor de witte. 
De opbrengst mag maximaal 55 hectoliter per hectare opleveren voor de rode wijnen, voor 
de witte wijnen mag de opbrengst maximaal 60 hectoliter per jaar bedragen. 
De toegelaten druivenrassen voor de rode wijnen zijn voor minimum 75%: Aragonez, 
Trincadeira Preta en Castelão. Ze mogen worden aangevuld met Alfrocheiro Preto, 
Alicante Bouschet, Grand Noir en Moreto. 
De toegelaten druivenrassen voor de witte wijnen zijn voor minimum 75%: Antão Vaz, 
Arinto, Síria en Perrum en mogen aangevuld worden met Diagalvas, Fernão Pires, 
Malvasia Rei, Mantéudo, Rabo de Ovelha en Trincadeira das Pratas. 

 
Reguengos (Monsaraz) 
 
Inleiding 

Reguengos is een subregio in de Alentejo. Het wijngebied ligt ten zuidoosten van Alentejo 
Alto op ongeveer 20 kilometer van de stad Évora. De subregio omvat de gemeente 
Reguengos de Monsaraz en delen van de gemeenten Évora en Redondo. 

Het AOC decreet 

Het alcoholpercentage moet minstens 11,5% bedragen, voor de rode wijnen en een 
minimum van 11% voor de witte wijnen. 
De opbrengst mag maximaal 55 hectoliter per hectare opleveren voor de rode wijnen, 
voor de witte wijnen mag de opbrengst maximaal 60 hectoliter per jaar bedragen. 
De toegelaten druivenrassen voor de rode wijnen zijn voor minimum 75% aragonez (voor 
minstens 5%), moreto (minstens 20%), trincadeira preta (minstens 20%), castelão en tinta 



amarela (minstens 20%), ze mogen aangevuld worden met alfrocheiro preto, alicante 
bouchet en grand noir. 
De toegelaten druivenrassen voor de witte wijnen zijn voor minimum 75% antão vaz, 
arinto, perrum, roupeiro, rabo de ovelha (minstens 20%), síria (minstens 20%) en diagalves 
(maximum 5%), ze mogen aangevuld worden met fernão pires, manteúdo en trincadeira 
das pratas. 

De Wijnen 

In Reguengos overheerst de rode wijn. 

Klimaat 

Reguengos heeft een continentaal klimaat met hete, droge zomers en koude winters. Met 
3000 zonuren is de streek zeer geschikt voor de wijnbouw. 

Terroir 

De bodem bestaat voornamelijk uit verweerde graniet. Soms treft men er ook leisteen of 
rode kalksteen aan in de bodem. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Wijn 1   : Conde D’Ervideira Reserva  

 
Druif    : Antão Vaz (mono cépage) 
Type    : Wit – Droog  
Jaartal    : 2019 
Gebied    : Vidigueira – Reguengos / DOC Alentejo 
Wijngoed   : Ervideira. 
Totaal oppervlakte  : 160 hectare (110 Vidiguera / 50 Reguengos) 
Ligging    : Hellingen rond Ervideira 
Terroir    : Graniet, leem en leisteen. 
Oogst    : Mechanisch – s’nachts / gekoeld transport 
Opbrengst   : < 60 hectoliter/ha 
Leeftijd wijnstokken  : . 
Persing   : Mechanisch 
Fermentatie/Gisting  : 12 graden / 13-15 graden 
Rijping    : 6 maanden / Hongaars eiken 
Alcoholpercentage  : 13,5 %. 
Restsuiker   :  gr./ltr. 
Zuurgraad   :  gr./ltr. 
Serveertemperatuur  : 7 - 10 graden. 
Flesrijping / drinken tot : 2021-2023. 
 
Het wijnhuis: 
De wijngaarden van de familie Leal da Costa kennen  
een lange geschiedenis. In de negentiende eeuw  
maakte de Graaf van Ervideira, stamvader van de  
huidige eigenaren, er zijn wijnen. Met de Anjerrevolutie, een militaire staatsgreep op 25 april 
1974, werden de wijngaarden van de familie onteigend. Twaalf jaar later kreeg Maria Isabel 
(huidige eigenaar) de landgoederen weer terug. Tussen 1994 en 2002 werden verschillende 
wijngaarden opnieuw aangeplant. Volgens moderne inzichten, om betere kwaliteit wijn te kunnen 
maken en met respect voor de natuur. Driekwart is aangeplant met in hoofdzaak typische 
Portugese blauwe druivenrassen. Witte wijn maakt de familie vooral van Antão Vaz, Arinto en 
Perrum. In 2002 werden de kelders geheel vernieuwd. Met moderne apparatuur voor het maken 
en bottelen van de wijn. 
De Ervideira wijnen gaan inmiddels de hele wereld over. De familie verkoopt ongeveer de helft van 
haar wijnen in eigen land. 

 
wijn: 
Deze volle witte wijn werd gemaakt van 100% Antão Vaz. Meestal komt deze druif voor in blends 
met andere locale druiven zoals Arinto of Roupeiro. Ervideira bewijst dat de druif kan worden 
gebruik voor een echte kwaliteitswijn die aan kwaliteit wint door de rijping op hout. De druiven 
worden 's nachts machinaal geoogst en in gekoelde vrachtwagens naar de kelders vervoerd. Hier 
vindt de vinificatie plaats in roestvrijstalen tanks. Sommige wijnen krijgen daarna een houtrijping 
in de oude, koude kelders van de familie. 
De Conde d’Ervideira heeft verfijnde aroma’s van citrus, tropisch fruit, kruiden, munt), noten en 
vanille. In de mond stevig, vol en fluwelig. Dit alles met een gebalanceerde aciditeit zodat de wijn 
spannend blijft. Een volle sappige wijn die 6 maanden werd gerijpt op nieuwe Hongaarse eiken 
vaten. 

 
Omschrijving door het wijnhuis; 
Kleur   ; Bleek goud geel. 
Geur  ; Tropisch fruit – kruiden en vanille.  
Smaakpallet ; Zijdig met gebalanceerde zuren en zachte tannines, lange afdronk 
  

https://anderewijn.nl/druif/Antao_Vaz.php
https://anderewijn.nl/druif/Arinto.php


Wijn 2   : Baron de “B” Reserva Branco. 

 
Druif    : 100 % Antão Vaz (mono cépage) 
Type    : Wit – Droog  
Jaartal    : 2017 
Gebied    : Evora 
Wijngoed   : Herdade da Calada (wijnhuis van kalk) 
Totaal oppervlakte  : 35 hectare 
Ligging    : Heuvelachtig 
Terroir    : . 
Oogst    : Handmatig 
Opbrengst   :  
Leeftijd wijnstokken  : . 
Persing   : Mechanisch 
Fermentatie/Gisting  : Batonnage  
Rijping    : 12 maanden / eiken 
Alcoholpercentage  : 14%. 
Restsuiker   : 1,6 gr./ltr. 
Zuurgraad   : 6 gr./ltr. 
Ph waarde   : 3,56 
Serveertemperatuur  : 8-10 graden. 
Flesrijping / drinken tot : 2023. 
 
Het wijnhuis: 

 
Herdade Da Calada is opgericht in 1854 door de 
afstammelingen van de Hertog van Lencastre. De 
wijngaarden en Quinta van Herdada da Calada liggen 
verscholen tussen de zachte heuvels van de regio Evora. 
  
In de loop der jaren zijn de wijnen constant verbeterd en  
zijn er natuurlijk de nodige innovaties geweest op het domein. De wijnmakerij is namelijk nu één 
van de modernste in Portugal! Maar altijd met behoud van de schoonheid en elegantie van het 
hoofdgebouw dat nog steeds in oorspronkelijke staat is. Da Calada heeft ca. 35 Hectare aan 
wijngaarden, 110 hectare olijfbomen en 215 hectare kurkeiken. De basis van hun 
kwaliteitswaarborging zit hem in het gebruik van authentieke druivenrassen. Voor rode wijnen zijn 
dit voornamelijk druivenrassen als Aragonés, Trincadeira, Alfrocheiro, Touriga Nacional  
en Alicante Bouschet. Voor de witte wijnen, zijn de bekende locale druiven- 
rassen Verdelho, Roupeiro en Antão Vaz 
 
wijn: 
 
Baron de “B” is de witte topwijn van Herdade daCalada! . 

 
Omschrijving door het wijnhuis; 
 
Elegante, complexe witte wijn met een rijk, gevuld aroma van wit fruit, mooi verweven met 
nuances van amandel en karamel afkomstig van houtrijping. De smaak is eveneens elegant en rijk 
gevuld met fruit en mineralen. Complex, mooi evenwicht en rondheid. 
 
Antão Vaz ; Van oorsprong uit Vidigueira, door toepassing van Frans wijnmaaktechnieken 
uitgegroeid van vrij onbeduidend tot een ster. Opvallende overeenkomsten met Chardonnay 

 



Wijn 3   : Esporão Reserva Branco. 
 
Druif    : Antão Vaz – Roupeiro – Arinto. 
Type    : Wit – Droog  
Jaartal    : 2018 
Gebied    : Vidigueira – Reguengos / DOC Monsaraz 
Wijngoed   : Herdada de Esporão. 
Totaal oppervlakte  : Ca. 576 hectare (Wijn + olijf) 
Ligging    :  Heuvelachtig gebied 
Terroir    : .Graniet – Leem - Klei 
Oogst    :  Hand geplukt -  koele ochtend. 
Opbrengst   :  < 60 hectoliter/ha 
Leeftijd wijnstokken  : .Ca. 20 jaar 
Persing   :  
Fermentatie/Gisting  : Stalen tanks 
Rijping    : 6 maanden stalen tanks + 6 maanden  
      Amerikaans en Frans eiken. 
Alcoholpercentage  : 13,5 %. 
Restsuiker   : 2,1 gr./ltr. 
Zuurgraad   : 6,04 gr./ltr.  
Ph    : 3,24 
Serveertemperatuur  : 10-12 graden. 
Flesrijping / drinken tot : 2021 
 
 
Het wijnhuis 
 
Het landgoed van Esporão omvat 2000 ha. waarvan ca. 691 hectaren wijn- en olijfbouw. Esporão is 
een van de grootste wijnhuizen in Portugal met een hoog aanzien. In 1985 is de modernste winery 
van Portugal gebouwd. In 2016 is een compleet nieuwe faciliteit voor de productie van 
hoogwaardige olijfolie. Het bedrijf is druk doende volledig biologisch te verbouwen, inmiddels 
heeft 160 hectare deze kwalificatie. Er wordt een breed scala van wijnen geproduceerd, van 
toegankelijke tafelwijnen tot de Private Selection Wijnen. De Monte Velho is een van de meest 
verkochte wijnen in Portugal. Voor de Private Selection  serie wordt jaarlijks een etiket ontworpen 
door een Portugese kunstenaar.  
 
Wijn: 
 
Na een droge koude winter een vochtig voorjaar volgde een milde start van de zomer. De 
ontwikkeling van de druiven was goed. In augustus volgde een hittegolf van 5 dagen met 
temperaturen boven de 43 graden en sterke wind.  De voor deze wijn gebruikte druivensoorten 
zijn echter beter bestand tegen dergelijke condities dus volgde een langzame en maar goede 
ontwikkeling waardoor de eigenschappen goed bewaard bleven.   

 
Omschrijving door het wijnhuis; 
 
Kleur   ; licht stro geel met groen zweem. 
Geur  ; Grapefruit – peer – licht toasted – fris – kruidig. 
Smaakpallet ; Romig – complex – in balans – elegant fruit en mineraal.     
 
Arinto; Topdruif die over het hele land wordt verbouwd, in Alentejo uitzonderlijk potentieel. 
Fruitig en mineraal als jonge wijn. Na rijping (5-10jaar) ontwikkelt zich complexiteit en rijkheid van 
hetzelfde caliber als een gerijpte riesling. 



Wijn 4   : Invisivel DOC Alentejo Branco. 

Druif    : Aragonez (tempranillo) 
Type    : Wit – Droog (Blanc de Noir) 
Jaartal    : 2018 
Gebied    : Vidigueira – Reguengos / DOC Alentejo 
Wijngoed   : Ervideira. 
Totaal oppervlakte  : 160 hectare 
Ligging    : Heuvelachtig 
Terroir    : Graniet – Kalksteen - Leisteen 
Oogst    : Mechanisch – s’nachts / gekoeld 

               transport 
Opbrengst   : < 60 hectoliter/ha 
Leeftijd wijnstokken  : . 
Persing   : Mechanisch 
Fermentatie/Gisting  : 12 graden / 15 dagen 
Rijping    : RVS tanks 
Alcoholpercentage  : 13%. 
Restsuiker   :  gr./ltr. 
Zuurgraad   :  gr./ltr.  
Serveertemperatuur  : 6-8 graden. 
Flesrijping / drinken tot : 2020-2021. 
 
 
Het wijnhuis: 
 
Zie  wijn 1.   Conde D’Ervideira Reserva 
 
De wijn 
 
Invisivel (onzichtbaar) is dé blanc de noir van Portugal. Deze wijn is heel transparant en licht van 
kleur, vandaar de naam onzichtbaar. De rode druif die wordt gebruikt is Aragonez, vooral bekend 
als Tempranillo. Het aromapotentieel van de Aragonez druif wordt optimaal benut in deze wijn.  
 
Omschrijving door het wijnhuis 
 
We ruiken verfijnde aroma’s van frisse peer, Earl Grey thee, munt, limoen en salie. Het 
mondgevoel van deze Invisivel is fris met een heel mooie aciditeit en een zalige afdronk. Zeer 
elegant! 
 
 
Het druivenras Aragonez. 
 
Aragonez is de Portugese naam voor de nationale druif van Spanje, de Tempranillo.  
De druif  produceert wijnen met veel kleur en structuur die goed op hout kunnen rijpen. Zijn 
zuurgraad is relatief laag, wat de toegankelijkheid ten goede komt. Tempranillo wordt zowel 
ongemengd als geblend op de markt gebracht. 
Ook in Portugal is Aragonez te vinden en daarmee een van de weinige Spaanse rassen in dat land. 
De Portugezen noemen hem ook wel Tinta roriz. Buiten het Iberisch schiereiland is de druif enkel te 
vinden in Argentinië, waar hij de naam Tempranilla draagt. 
 
 



Wijn 5   : Esporão Reserva Tinto. 

 
Druif    : Alicante Bouschet (10%), Aragonez (40%), 

  Cabernet  Sauvignon (10%), Trincadeira 
  (40%) 

Type    : Rood – Droog  
Jaartal    : 2016 
Gebied    : Vidigueira – Reguengos / DOC Monsaraz 
Wijngoed   : Herdado Do Esporão. 
Totaal oppervlakte  : 160 hectare. 
Ligging    : Heuvelachtig 
Terroir    : .Klei – Graniet - Leisteen 
Oogst    : Handmatig 
Opbrengst   : < 55 hectoliter/ha 
Leeftijd wijnstokken  : 17 jaar. 
Persing   :  
Fermentatie/Gisting  : Open tanks 22-24 graden 
Rijping    : 12 maanden / 40% Frans / 60% US 
      + 8 maanden op fles 
Alcoholpercentage  : 14,5%. 
Restsuiker   :  2,5 gr./ltr. (2017) 
Zuurgraad   :  6,3 gr./ltr. (2017) 
Ph waarde   : 3,55 
Serveertemperatuur  : 16-18 graden. 
Flesrijping / drinken tot : 2024-2025. 
 
Het wijnhuis: 
 
Zie wijn 3    Esporão Reserva Branco. 
 
De wijn  
 
De 2016 was kenmerkend vanwege de droge winter gevolgd door normale gemiddelde 
temperaturen in de lente en zomer. De oogst kon daardoor vroeg beginnen. De temperaturen 
bleven wel hoog maar er was geen extreme hitte tijdens de oogst. De kwaliteit van de druiven was 
zeer goed met veel aromatische fruittonen. 
De Esporão Reserva wordt alleen in erg goede wijnjaren gemaakt. De beschikbare hoeveelheden 
zijn vaak gering en de beschikbare jaargangen dus niet opvolgend  
Een wijn voor speciale gelegenheden. Deze krachtige rode wijn heeft een intens kruidige aroma 
van rijpe rode bessen en discrete noties van de eiken vaten mooi geïntegreerd. Vol kracht, 
compact en elegant met een evenwichtige balans. De stevige tannines bieden structuur voor 
verdere rijping op de fles. Elk jaar krijgt een kunstenaar de opdracht om een nieuw etiket voor op 
de fles te maken. Voor deze jaargang is dat Albuquerque Mendes  
 
Omschrijving door het wijnhuis 
 
De Esporão Reserva Tinto is een complexe wijn met een neus van donker rijp bosfruit, specerijen 
en vanille. Volle smaak met prachtig geïntegreerd eikenhout. 
 
Alicante Bouschet; Van oorsprong uit Frankrijk maar Portugal heeft het ideale klimaat voor deze 
druif. Rode schil en rood vruchtvlees. Stevige rookachtige wijn, heeft iets van Syrah. 



Wijn 6   : Cartuxa Colheita Tinto. 

 
Druif    : Alicante Bouschet, Aragonez, Cabernet  
      Sauvignon, Trincadeira 
Type    : Rood – Droog  
Jaartal    : 2015 
Gebied    : Evora 
Wijngoed   : Adega Cartuxa. 
Totaal oppervlakte  : 400 hectare 
Ligging    : Heuvelachtig 
Terroir    : .Graniet 
Oogst    : 75% hand / 25% machinaal - nacht 
Opbrengst   : < 55 hectoliter/ha 
Leeftijd wijnstokken  : . 
Persing   :  
Fermentatie/Gisting  : RVS tanks 
Rijping    : 12 maanden / Frans eiken – 6 maanden fles 
Alcoholpercentage  : 14,5%. 
Restsuiker   :  1,0 gr./ltr.  
Zuurgraad   :  5,2 gr./ltr.  
Ph waarde   : 3,79  
Serveertemperatuur  : 16-18 graden. 
Flesrijping / drinken tot : 2025. 
 
 
 
 
 
Het wijnhuis: 
 
Het merk Adega Cartuxa is de hoofdactiviteit van de Eugénio de Almeida Foundation en het 
overkoepelende merk van de Cartuxa Winery, Cartuxa Olive Mill en Cartuxa Wijn Toerisme. Het 
logo staat voor verschillende wijnen zoals Vinea, EA, Foral de Évora, Cartuxa Évora, Scala Coeli en 
Pêra-Manca, evenals de olijfolie Alamos, EA en Cartuxa Gourmet.  Deze wijnen verwijzen naar de 
kartuizer monniken die, sinds 1598, een eenzaam leven van gebed leiden in het klooster van 
Santa Maria Scala Coeli, in Evora, in het hart van de Alentejo. 
 
De wijn 
 
De oogst is voor 75% handmatig en 25% machinaal. Dit laatste in de nacht tussen 00.00 uur en 
01.00 uur om de druiven te laten afkoelen en beschadiging te voorkomen. Transport in kleine 
bakken.  Voor de productie van Adega da Cartuxa -  Cartuxa Tinto worden de druiven zeer streng 
geselecteerd. Na de inweking van de druiven vindt de alcoholische vergisting plaats in RVS tanks. 
Hierna rijpt deze jonge rode wijn nog 12 maanden in Frans eikenhouten vaten en 6 tot 12 
maanden op de fles. 
 
 
Omschrijving door het wijnhuis 
 
Aroma's van rijp rood fruit, complex, kruidig, rijpe tannines, smaakvol, ronde krachtige finale 
 



Wijn 7   : Telhas Tinto. 

Druif    : 95% Syrah – 5% Viognier 
Type    : Rood – Droog  
Jaartal    : 2016 
Gebied    : Evora 
Wijngoed   : Terra D’Alter. 
Totaal oppervlakte  : 160 hectare 
Ligging    : Heuvelachtig gebied 
Terroir    : . 
Oogst    : Handmatig. 
Opbrengst   : < 55 hectoliter/ha 
Leeftijd wijnstokken  :  
Persing   :  
Fermentatie/Gisting  : 22-24 graden 
Rijping    : 18 maanden /  Amerikaans eiken 
Alcoholpercentage  : 15%. 
Restsuiker   : 2,3 gr./ltr. 
Zuurgraad   : 5,8 gr./ltr. 
Ph waarde   : 3,64 
Serveertemperatuur  : 16-18 graden. 
Flesrijping / drinken tot : 2020-2025. 
 
Het wijnhuis: 
 
Iets meer dan tien jaar geleden sloten de ‘Sociedade Agrícola das Antas’ en de ‘Sociedade 
Agrícola do Monte Barrão’, symbolen van de regio Alto Alentejo, zich aan bij wijnmaker Peter 
Bright om wijnhuis Terra d’Alter op te richten. Peter komt oorspronkelijk uit Australië en maakte 
eerder wijn in o.a. Zuid-Amerika en Zuid-Afrika alvorens hij naar Europa kwam voor verschillende 
projecten van hoge kwaliteit. In Portugal vond hij uiteindelijk de inspiratie om een eigen wijnhuis 
op te richten en is hij er blijven wonen. Dat Terra d’Alter een goede wijnmaker in huis heeft blijkt 
uit het feit dat Peter in 1992 door de International Wine Challenge werd uitgeroepen tot Red 
Wine maker of the Year. 
 
De Wijn. 
 
95% Syrah en 5% Viognier van de Antes wijngaard waar vermoedelijk een Romeinse Villa heeft 
gestaan. De bodem zit vol met stukjes van terracotta dakpannen (Telhas).Met wilde gisten vergist 
in kleine open tanks. De gisting is geëindigd in nieuwe vaten van Amerikaans eiken. Rhône-combi 
uit Portugal USA-style. Oftewel: rijp-zoete Syrah met een beetje Viognier uit de Alentejo. Smaakt 
fantastisch. Door vakwerk van de wijnmaker, die zorgt dat het fruit voorop blijft staan. Zo zie je dat 
niet-authentieke druiven en opvoeding toch een klassieke schoonheid kunnen voortbrengen. 

Omschrijving door het wijnhuis 
 
Kleur  : Dieprode kleur met 

  paarse kern.  
Aroma  : Viooltjes, gemalen  
    peper, geroosterd vlees  
    en vleugje teer.  
Smaak  : Kruidig, rijp rood fruit,  

  ceder hout, en een hint  
  van vanille. Lange fdronk 



Wijn 8   : Grous Moon Harvested.  
 
Druif    : Alicante Bouschet  (mono cépage) 
Type    : Rood – Droog  
Jaartal    : 2016 
Gebied    : Vidiguera.  
Wijngoed   : Herdade Dos Grous. 
Totaal oppervlakte  : 536 hectare / 70 hectare wijnbouw 
Ligging    : Heuvelachtig 
Terroir    : Schist - Leem 
Oogst    : Handmatig  – s’nachts / gekoeld 

               Transport – handmatige selectie 
Opbrengst   : < 55 hectoliter/ha – 15.000 flessen 
Leeftijd wijnstokken  : . 
Persing   :  
Fermentatie/Gisting  : Lagares (open betonnen kuipen) 
Rijping    : 12 maanden / Frans eiken 
Alcoholpercentage  : 14%. 
Restsuiker   :  0,8 gr./ltr. 
Zuurgraad   :  5,2 gr./ltr. 
Ph waarde   :  3,56 
Serveertemperatuur  : 16 – 18 graden 
Flesrijping / drinken tot :  2026. 
 
 
Het wijnhuis: 
 
Herdade dos Grous (Alentejo) bevindt zich In het hart van het landelijke Alberano in het district 
Beja. Herdade dos Grous heeft vooral als doel op ecologisch verantwoorde wijze wijnen van 
uitzonderlijke kwaliteit te produceren. 
Het landgoed heeft veel biodiversiteit, het totale domein omvat 536 hectare, waarvan 70 gewijd 
zijn aan de wijnbouw en de andere 466 aan de landbouw, een olijfgaard, en het fokken van top 
runderrassen en kampioen springpaarden. 
Een moderne en toch traditionele wijnmakerij produceren een aantal zeer indrukwekkende wijnen 
waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van regionale druivensoorten. 
Luis Duarte, de hoofdwijnmaker en manager van het landgoed werd twee keer geselecteerd als 
de beste Portugese wijnmaker ( de enige wijnmaker in Portugal die deze eer te beurt viel )  
 
De wijn 
 
De druiven voor deze wijn worden s’nachts geoogst om 
een zo koud mogelijke most in de wijnkelders te krijgen. 
Dit voorkomt vroegtijdige oxidatie en geeft uiteindelijk 
extra fruit en frisheid aan de wijn. 
 
Omschrijving door het wijnhuis 
 
Kleur     ; Diep, geconcentreerde rode kleur.  
Aroma     ; Complexe aroma's van gerijpt zwart fruit, 
Smaak     ; Vanille,  chocolade, koffie en subtiele nuances  
       van eiken.  Soepele, zijdeachtige en gerijpte  
       tannines.  
 


