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Algemeen witte wijnen Portugal 
https://www.wine-searcher.com/grape-2058-portuguese-white-blend 

 

The Portuguese White Blend has traditionally been made from all manner of combinations of grape 

varieties, comprising numerous indigenous Portuguese varieties with myriad regional synonyms. The 

precise identity of the varieties in a wine – and the proportions they represent in the final blend – may 

not be known even to the winemakers themselves. 

 

Varietal labeling is a relatively new concept to wine, embraced wholeheartedly by New World producers 

while European growers have preferred to keep the more traditional regional naming conventions. 

Nowhere has this been more entrenched than in Portugal, where vineyards were often co-planted with 

many different grape varieties, and made into field blends. 

 

While regulation and legally enforced controls have been adopted in the last few decades (particularly 

since Portugal's entry into the European Union in 1986), the tradition for blended wines remains strong. 

A Portuguese white wine could feasibly have all manner of grape varieties used in its production. 

 

The grape varieties used in the Portuguese white blend do have some regional specificity. Generally, 

wines from the north are made up of Loureiro, Verdelho and Alvarinho, with their most famous 

application being the spritzy Vinho Verde wines.  

In the center of the country Arinto, Encruzado and Bical dominate blends, and Antao Vaz is used widely 

in the south. However, very few producers state the grape varieties or proportions used in their wines. 

The same is true of the country's blended red wines, and also of fortified White Port wines. 

 

  

https://www.wine-searcher.com/grape-2058-portuguese-white-blend
https://www.wine-searcher.com/regions-portugal
https://www.wine-searcher.com/technical-wine-terms-m-n.lml#newworld
https://www.wine-searcher.com/grape-253-loureiro
https://www.wine-searcher.com/grape-520-verdelho
https://www.wine-searcher.com/grape-1008-albarino-alvarinho
https://www.wine-searcher.com/regions-vinho+verde
https://www.wine-searcher.com/grape-761-arinto-pederna
https://www.wine-searcher.com/grape-621-encruzado
https://www.wine-searcher.com/grape-586-bical
https://www.wine-searcher.com/grape-716-antao-vaz
https://www.wine-searcher.com/grape-1812-portuguese-red-blend
https://www.wine-searcher.com/regions-white+port


Toelichting Witte Portugal proeverij  14 sep 2022  pag 2 

1 Vinho Verde Colheita Selecionada, Areal Quinta de Poussada, 2021 
https://wijnclubamsterdam.nl/product/areal-vinho-verde/ 

 

Quinta da Pousada 

Bijzonder toegankelijke wijnen uit het prachtige Vinho Verde: dat zijn de wijnen van Quinta da Pousada. 

Gelegen in de subregio Vale do Ave, het hart van de Vinho Verde, ligt het familiebedrijf van de huidige 

eigenaar José Areal, met een slechts 6 hectare wijngaard. De rijping van de druiven is op deze plek zeer 

gunstig dankzij de vele zonuren op de zuidelijk georiënteerde hellingen. Op de Quinta da Pousada is een 

intelligent druppel bevloeiingsmechanisme aangelegd; het afvalwater reinigt men op ingenieuze wijze 

met een slangensysteem. Ook hier heeft de duurzame bedrijfsvoering toegeslagen! Hier worden, met 

veel zorg voor de druiven en de omliggende natuur, prachtige en moderne wijnen gemaakt met een 

fantastische prijs/kwaliteitverhouding. Alle druiven worden één voor één geselecteerd, vervolgens met 

de hand geoogst en na binnenkomst in de kelder meteen geperst. De vergisting verloopt op koude 

temperatuur in roestvrijstalen vaten om zo de frisheid en de fruitsmaak zoveel mogelijk te behouden 

Vinho Verde, al jaren géén groentje meer! 

Vinho Verde kennen we al heel lang, maar is eigenlijk een beetje uit beeld geraakt. Dit gebeurde nadat 

de wijnen, buiten Europa, de markt in de jaren ’90 veroverden. Gelukkig is de trend, om weer jonge 

frisse witte wijnen te drinken, helemaal terug! Zonder opsmuk, helemaal zuiver en puur. De Areal Vinho 

Verde is ook nu weer helemaal op zijn plaats!  

Hij is helder, licht geelgroen van kleur. In de neus delicate aroma’s van limoen en grapefruit samen met 

verse groene kruiden, zoals munt. Achterin ook een appeltje! De wijn is zacht en complex van smaak, 
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met weer die groene kruiden, citrusfruit en een minerale afdronk. De Areal-wijnvariëteit Alvarinho heeft 

intense kleuren en citrusreflexen. Het voelt zacht, glad en persistent in de mond, met een geweldige 

complexe smaak. Hier geen zoetje zoals vele supermarkt exemplaren. Deze wijn is lekker droog en fris! 

Heerlijk bij de borrel. Bijvoorbeeld erg lekker bij: verse Hollandse garnalen of bij Ceviche! De Areal Vinho 

Verde is het lekkerst goed gekoeld, tussen 8 º C en 10 º C. Deze wijn is een prima alternatief voor de 

bekende Sauvignon Blanc 

 

https://vinhoverdeareal.com/en/vinhos-en/areal-colheita-seleccionada/ 

 

  

https://www.smulweb.nl/recepten/1408921/Hollandse-garnalen-amuse
https://wijnen.nl/druiven/sauvignon/
https://vinhoverdeareal.com/en/vinhos-en/areal-colheita-seleccionada/
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2 AZ, Adega de Azueira, Vinho regional Lisboa, 2020 
 

https://adegadeazueira.com/en/winery/ 

ADEGA DE AZUEIRA 

Located in a region of Portugal with one of the longest wine traditions, Adega de Azueira is more than 50 

years in existence. It produces about 10 million litres of wine annually, 85% of which is red, and 15% is 

white. Currently, it counts with 400 active members, approximately, and its vineyards take around 1200 

hectares of land. 

More than 25 years ago, it started expanding into the African market, namely Angola, by opening a 

branch in the capital city of Luanda. Leaning on this success, the opportunity for expansion into other 

international markets has come up, and Adega de Azueira is now present in four continents. 

In recent years there has been an investment in the diversification of national and international grape 

varieties in order to improve the wines produced, as well as increasing the production of certified wines 

in the Lisbon region. 

Currently, new brands have been developed to think of each market where Adega de Azueira is present. 

Having a range of wines with their own designs gives all the customers and partners the possibility of 

customizing them according to their needs and requirements. 

COMPANY MISSION 

We intend to continue the production of quality and excellence wines, as well as the development of 

brands with innovative designs to meet the expectations and requirements in the national and 

international markets. 

VISION 

To be a reference in the national and international wine market, due to the price-quality relationship our 

wines have, but also because of the innovation shown in the design of our brands. 

  

https://adegadeazueira.com/en/winery/
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3 Rapariga da Quinta, Colheita Seleccionada, Luis Duarte Vinhos Alentejo 

2020 
Over de wijngaard: 
https://enwine.nl/product/luis-duarte-vinhos-rapariga-da-quinta-branco-2020/ 

Luis Duarte 

Alentejo ligt in het zuidoosten van Portugal, ten zuidoosten van Ribatejo en ten noorden van 
de Algarve. Het is één van de meest bekende wijngebieden van Portugal. Het  landschap is 
heuvelachtig. De naam van de wijngaarden verwijst vaak naar de helling waarop ze liggen: 
die begint vaak met Monte, in tegenstelling het noorden van Portugal waar de naam van de 
wijn meestal begint met het woord Quinta.   Na een groene, vruchtbaar voorjaar volgen hete 
zomers, waarin de temperatuur makkelijk oploopt tot zo’n   40°C. 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 geconc entreerd. Hoewel het grootste 
deel van de aangeplante druiven blauw is, worden er ook erg mooie witte wijnen gemaakt 
van lokale druivenrassen. 
Luis Duarte maakt al meer dan 25 jaar zeer succesvol wijn in dit gebied.   Hij is één van de 
bekendste flying winemakers die zijn handtekening onder een aantal grote namen zet, 
waaronder Herdade do Esporão, Malhadinha en Quinta do Mouro. In zijn nieuwe eigen 
winery in Alentejo gebruikt hij deze jarenlange ervaring met resultaat! Met zijn 25 jaar 
wijnervaring is Luis verantwoordelijk voor de grootste Portugese wijnsuccessen. Hij is de 
enige Portugese wijnmaker die ooit 2x werd uitgeroepen tot Wijnmaker van het Jaar. 
Verschillende wijnen van zijn hand staan steevast in de ‘Top 100 Beste Wijnen van het Jaar’ 
van Wine Enthusiast Magazine.  In 2007 startte hij zijn eigen persoonlijke project met de 
Rapariga Da Quinta and Rubrica wijnen.  In de eerste plaats richtte bij zich hiermee op de 
Verenigde Staten, maar dit bleek zo succesvol dat de markt zich al snel over de rest van de 
wereld uitbreidde. De naam ‘Rapariga da Quinta’ betekent letterlijk ‘Het meisje van het 
wijngoed’. De druiven komen van wijngaarden in S. Miguel de Machede (Évora), en strekken 
zich uit pal voor de winery waar alle wijnen van Luis worden gemaakt.  De bodem bestaat 
hier uit leem met zand, en soms met klei.  Deze bodem is arm aan voedingsstoffen, maar rijk 
aan magnesium. Bovendien houdt deze ondergrond het regenwater goed vast, wat zorgt 
voor een extra waterreserve tijdens de hete zomermaanden.  
 

 

Rapariga da Quinta Branco  
De Rapariga Branco wordt gemaakt van inheemse druivenrassen  (Antão Vaz, Arinto, Roupeiro), 

die ondanks de hitte hun frisheid goed kunnen bewaren. Irrigatie, snoei en andere 

handelingen in de wijngaard worden volledig afgestemd op de individuele druivenrassen, om 

zo een perfecte balans tussen rijpheid, concentratie, fruit en zuren te krijgen. Na de oogst 

volgt een uitgebreide selectie van de druiven, waarna ze voorzichtig worden gekneusd en 
geperst. Voorafgaand aan de vergisting verblijft het sap gedurende 2 dagen in een gekoelde 

ruimte om het frisse, fruitige karakter van de wijn extra tot zijn recht te laten komen.  

 

De wijn is helder lichtgeel van kleur, en heeft een opvallend fris karakter. De neus is 
uitnodigend, met aroma’s van tropisch fruit. e De wijn is smaakvol en sappig met frisse 

opwekkende zuren. Een heerlijk fruitig karakter, met een verfrissende afdronk  
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https://www.vinhosdoalentejo.pt/en/producers/luis-duarte-wines/ 

Contacts 

Monte do Carrapatelo - Apartado 108 

7200 - 999 Reguengos de Monsaraz 

 

T.916 116 939 

 

dora.simoes@ldvinhos.com 

 

GPS: 38.457500, -7.652889 

 

The family-owned business is run by the winemaker Luis Duarte and his wife Dora Simoes. The company 

was founded in 2007 and has its base in the Alentejo wine region, sub-region of Reguengos de Monsaraz, 

where their vineyards are located. 

 

The family owns two estates: 

 

- Monte do Carrapatelo Estate with 12 hectares, where the wine brands Rubrica and Monte do 

Carrapatelo are produced. The vineyards are planted with Antão Vaz, Sémillon, Verdelho, Viognier, 

Alicante Bouschet, Aragonês, Petit Verdot, Syrah, Touriga Nacional and Tinta Miúda. 

 

- Terra Calma Estate, has 75 hectares and is planted with new and old vines, most of them are 

Portuguese native grape varieties - (white grape varieties) Antão Vaz, Arinto, Viosinho, Verdelho, 

Gouveio; (red grape varieties) Touriga Nacional, Tinta Miúda, Touriga Franca, Alicante Bouschet, Moreto, 

Castelão, Tinta Caiada, among others. 

 

The brands Rapariga da Quinta, Artefacto, Materia, Miragem, Maravista, and Moçoila are produced with 

grapes from these vineyards. The property has also 10 hectares of traditional olive groves. 

 

The company produces and exports quality wines from Alentejo, Douro and Vinho Verde, and their 

exports account for 80% of its production. The main export markets are the USA, Canada, Brazil, 

Switzerland, Germany, Belgium, Denmark, Japan and China. 

 

Luis has been winemaker for the last 30 years and was awarded 3 times by the technical press as the 

Best Winemaker in Portugal, in 1997, 2007, and in 2014. We was also nominated by the German 

magazine "Der Feinschmecker" at the Der Feischmecker Wine Awards for Best Winemaker in 2010. 

 

He was distinguished in 2015 by the President of the Republic of Portugal, Anibal Cavaco Silva with the 

Order of Business Merit, Class of Agricultural Merit. 

 

Luis was born in Angola in 1966 (a great vintage year!), returned to Portugal at the age of 9 and lived and 

studied Winemaking at the Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). He moved after his 

studies to Alentejo. He is married with Dora Simoes and has 3 children: Luis, António and Inês. The family 

lives in Reguengos de Monsaraz in Monte do Carrapatelo. 

https://www.vinhosdoalentejo.pt/en/producers/luis-duarte-wines/
mailto:dora.simoes@ldvinhos.com
https://www.google.pt/maps/place/maps+38.457500,%20-7.652889


Toelichting Witte Portugal proeverij  14 sep 2022  pag 9 

LUÍS DUARTE 

 

Consultant Oenologist 

While his academic learning – a bachelor’s degree in oenology from the Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro (UTAD) – was acquired close to his Douro roots, Luís Duarte’s name is closely linked to the 

Alentejo, where he established himself. Twice voted oenologist of the year in Portugal and winner of 

various wine awards, his characteristic bold and pioneering approach took him to Herdade do Esporão, 

one of the largest and most successful Portuguese winemakers. 

A friend of the Soares family and intrinsically linked to Herdade da Malhadinha Nova from the beginning, 

the iconic wine “Marias da Malhadinha” was his project. His work as a consultant takes place in close 

cooperation with the resident oenologist, Nuno Gonzalez. 

https://www.vinhosdoalentejo.pt/en/producers/luis-duarte-wines/ 

 

The family-owned business is run by the winemaker Luis Duarte and his wife Dora Simoes. The company 

was founded in 2007 and has its base in the Alentejo wine region, sub-region of Reguengos de Monsaraz, 

where their vineyards are located. 

 

The family owns two estates: 

 

- Monte do Carrapatelo Estate with 12 hectares, where the wine brands Rubrica and Monte do 

Carrapatelo are produced. The vineyards are planted with Antão Vaz, Sémillon, Verdelho, Viognier, 

Alicante Bouschet, Aragonês, Petit Verdot, Syrah, Touriga Nacional and Tinta Miúda. 

 

- Terra Calma Estate, has 75 hectares and is planted with new and old vines, most of them are 

Portuguese native grape varieties - (white grape varieties) Antão Vaz, Arinto, Viosinho, Verdelho, 

Gouveio; (red grape varieties) Touriga Nacional, Tinta Miúda, Touriga Franca, Alicante Bouschet, Moreto, 

Castelão, Tinta Caiada, among others. 

 

The brands Rapariga da Quinta, Artefacto, Materia, Miragem, Maravista, and Moçoila are produced with 

grapes from these vineyards. The property has also 10 hectares of traditional olive groves. 

 

The company produces and exports quality wines from Alentejo, Douro and Vinho Verde, and their 

exports account for 80% of its production. The main export markets are the USA, Canada, Brazil, 

Switzerland, Germany, Belgium, Denmark, Japan and China. 
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Luis has been winemaker for the last 30 years and was awarded 3 times by the technical press as the 

Best Winemaker in Portugal, in 1997, 2007, and in 2014. We was also nominated by the German 

magazine "Der Feinschmecker" at the Der Feischmecker Wine Awards for Best Winemaker in 2010. 

 

He was distinguished in 2015 by the President of the Republic of Portugal, Anibal Cavaco Silva with the 

Order of Business Merit, Class of Agricultural Merit. 

 

Luis was born in Angola in 1966 (a great vintage year!), returned to Portugal at the age of 9 and lived and 

studied Winemaking at the Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). He moved after his 

studies to Alentejo. He is married with Dora Simoes and has 3 children: Luis, António and Inês. The family 

lives in Reguengos de Monsaraz in Monte do Carrapatelo. 

 

 

https://wijnhandelgommers.nl/witte-wijnen/witte-wijnen-uit-portugal/rapariga-da-quinta-colheita-

seleccionada-branco-luis-duarte-vinhos-alentejo-2020?limit=75 
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4 Antão Vaz, Herdade da Malhadinha Nova, Alentejo 2020 
 

 

https://enwine.nl/product/antao-vaz/  

Eind vorige eeuw begint het succesverhaal van de familie Soares uit de Algarve. De broers Paulo en João 

bouwen in korte tijd de wijnwinkels van hun vader uit tot een heuse winkelketen langs de zuidelijke kust 

van Portugal. Dit succes stelt hen in staat hun ultieme droom te verwezenlijken: zelf wijn maken op het 

hoogste niveau. 

Het realiseren van deze droom begint in 2000 met de aankoop van een prachtig verlaten landgoed in het 

zuiden van Alentejo. Hier, op de Herdade (hoeve) de Malhadinha Nova, worden met uiterste precisie de 

eerste 15 hectare wijngaard aangelegd en een kleinschalige, moderne wijnmakerij. Hier draait alles om 

kwaliteit. Op een bodem van leisteen, die een uitstekende terroir vormt in deze hete streek, staan 

Portugese en internationale rassen aangeplant. De wijnen, zowel rood, wit als rosé, kenmerken zich door 

puur fruit en uitgesproken smaken met een toegankelijk karakter. De Monte da Peceguina wijnen zijn 

duidelijk bedoeld voor smakelijk, ongecompliceerd en alledaags drinken. Bij de overige wijnen, zoals de 

Antão Vaz en de Malhadinha-serie, ligt de kwaliteitslat nog hoger en hebben de wijnen een duidelijk 

gastronomisch karakter. Met de bouw van een klein boutique hotel voor hun gasten, educatieve 

rondleidingen en een toprestaurant is de ‘Malhadinha-beleving’ compleet. 

 

Herdade da Malhadinha – Antão Vaz 2020 

€ 19,95 

Deze wijn wordt volledig gemaakt van de Antão Vaz, een druivenras dat goed bestand is tegen hitte en 

droogte en resistent is tegen de meeste plantenziektes. De Antão Vaz geeft grote trossen met relatief 

grote druiven die een zeer dikke schil hebben. Kenmerkend zijn de aroma’s van tropisch fruit en de 

goede balans tussen rijp fruit en frisse zuren. 

De druiven worden in de vroege ochtend handmatig geoogst en voorzichtig in kleine bakken van 

maximaal 12 kg gelegd. In de kelders worden de druiven ontsteeld en licht gekneusd. De vergisting 

verloopt onder lage temperaturen.  

De wijn heeft een uitbundige geur van tropisch fruit, citrus en bloesem. Vol en zacht van smaak met 

prachtige balans met mooi geïntegreerde zuren, fruit en een lange, elegante afdronk. 

  

https://enwine.nl/product/antao-vaz/
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Technical data sheet 2017 
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5 Falcoaria, Quinta do Casal Branco Ribatejo, Fernao Pirez 2018 
 

Ribatejo is streek, heet nu vaak Tejo 

Fernao Pires is een druivensoort 

 

https://throughthegrapevine.eu/product/falcoaria-branco-ribatejo/ 

Tejo 

De Tejo is een vruchtbaar gebied dat ten noorden van Lissabon ligt in de wijde vallei van de Taag. Het 

gebied is rijk aan groenten, fruit en heel veel druiven. De kwaliteit van de wijnen uit DOC Ribatejo heeft 

in de afgelopen jaren een radicale verandering ondergaan. Vroeger werden de meeste wijngaarden 

dichtbij de rivier aangeplant. Nu zijn er ook wijngaarden op de steenachtige en zanderige hellingen hoog 

boven de rivierbedding aangelegd. 

 

Casal Branco 

Quinta do Casal Branco ligt aan de linkeroever van de Taag en bestaat meer dan 200 jaar. Het landgoed 

strekt zich uit over 1100 hectare. Hiervan is 119 hectare bezet door wijnstokken op heidegrond. Het 

begin van de 20e eeuw is gekenmerkt door het planten van nieuwe druivenrassen , modernisering en 

uitbreiding van de wijnmakerij en andere infrastructuren. Elke productiefase is zorgvuldig bewaakt door 

een team dat zich inzet om wijnen te produceren met een uniek karakter. Wijnmaker Manuel Lobo is in 

Portugal gekozen tot wijnmaker van het jaar 2020.  

 

 

https://www.portevinho.be/quinta-do-casal-branco 

TEJO - QUINTA DO CASAL BRANCO 

Eén van de toonaangevende wijnhuizen in de regio Tejo in Portugal. 

 

 

   

Casal Branco gelegen aan de linkeroever van de rivier de Taag, in de 

Ribatejo (nu bekend als 'Tejo'), is een belangrijk landgoed van 1100 

hectare, waarvan 140 hectare wijngaarden. Casal Branco is naast een 

bekend wijnhuis ook een belangrijk paardenfokkerij van raszuivere 

Lusitano paarden.  

 

70% van de productie wordt geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk en 

de Verenigde Staten, maar ook China stijgt snel.  

 

De bestaande wijngaarden bestaand overwegend uit Portugese wijnrassen, zoals de witte Fernão Pires. 

De rode wijnen worden geproduceerd uit Trincadeira, Castelão, Touriga Nacional en meer recentelijk 

Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdoot, Alicante en Syrah. De vinificatie wordt zorgvuldig gedaan op 

de oude wijnmakerij, een gebouw dat dateert uit de achttiende eeuw uiteraard aangepast aan de 

nieuwste technieken.  

 

Eén van de oude gebruiken die nog is overgebleven is het treden van de druiven met de voeten, in grote 

granieten bakken, lagares, zoals nog steeds gebeurt bij enkele van de rode wijnen, die daarmee veel 

https://throughthegrapevine.eu/product/falcoaria-branco-ribatejo/
https://en.wikipedia.org/wiki/Tejo_VR
https://www.portevinho.be/quinta-do-casal-branco
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diepte, kleur en kracht krijgen. Het maakt Casal Branco een van de vooraanstaande producenten van 

Ribatejo–wijnen, die niet voor niets prijzen weten te winnen op vele buitenlandse wijnconcoursen. 

 

https://vindmijnwijn.nl/druif/fernao-pires.html 

De Fernão Píres is een veelzijdige witte druivensoort die op grote schaal in heel Portugal wordt 

verbouwd. Deze druif wordt ook wel Maria Gomez genoemd en is het meest geschikt voor de warmere 

klimaten in Portugal, zoals in Lissabon, Ribatejo en Barraida. De Fernão Píres wordt meestal gebruikt 

voor het maken van droge witte fruitige wijnen om jong te drinken, met aroma’s van specerijen, limoen 

en sinaasappel. 

 

Door het blenden met andere druivensoorten zoals Alvarinho en Arinto onstaan de meest uitbundige 

frisdroge wijnen, met bloemige, fruitige aroma’s, vergezeld van mooie zuren en een fijne structuur. 

 

https://throughthegrapevine.eu/product/falcoaria-branco-ribatejo/ 

Beste witte cepage ’21 van Portugal 

De Falcoaria van Casal Branco uit de Tejo is helder strogeel van kleur. Met een open aroma van wit fruit, 

bloemen, vanille, breed en complex is deze wijn geurig en verleidelijk. Breed en rijk van smaak, intens en 

complex, abrikoos, peer, karamel, een vleugje citrus, rond en tikje zoutig, met een mooie lengte en 

diepgang. De wijn is 6 maanden gerijpt in nieuw Frans eiken, heeft structuur en is goed in balans. 

100% Fernão Pires. Alc. 13%. De Falcoaria Branco is in De Grote Hamersma gewaardeerd met een 8,5. In 

Portugal is deze wijn uitgeroepen tot de beste witte cepage van 2021. 

Wijn en spijs 

De geur en smaak van de Falcoaria van Casal Branco uit de Tejo komen het best tot hun recht bij een 

temperatuur van 10-12ºC. Schenk deze wijn bij vis, schelpdieren, lam, kip, kazen, witte stoof, gegrilde 

groenten. 

 

  

https://throughthegrapevine.eu/product/falcoaria-branco-ribatejo/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fern%C3%A3o_Pires
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6 Doravante Branco, Outrora, Bairrada 2016 
 

https://winehouseportugal.com/brand/511-vpuro 

VPuro comes from the partnership of two oenologist friends - Nuno Mira do Ó and João Soares with the 

aim of producing a wine from the Bairrada region. 

From this project comes initially Outrora Red, a wine made with 100% Baga variety. But soon the portfolio 

increased with the wines Aliás and Doravante 
 

https://vindmijnwijn.nl/wijnen/doravante-wit/ 

Land: Portugal 

Streek: Bairrada 

Domein: Onbekend (VPuro) 

Jaar: 2016 

Druif: Arinto, Bical, Sercial 

Smaak: Fris, fruitig en droog 

Classificatie: DOC 

Alcohol: 12,5 

Inhoud: 0,75 

 

Oude wijnstokken 

De Doravante is geteeld op 30 jaar oude arinto wijnstokken (80%) en 100 jaar oude bical en sercial 

wijnstokken (elk 10%). Op pure wijze wordt de klei- en kalksteen grond verenigd met de invloed van de 

oceaan. Langzame fermentatie en 10 maanden sur lie. De bical en sercial zijn 8 maanden hout gerijpt. 

Wijnmakers: Nuno do O en Joao Soares. 

Het jaar 2016 kenmerkte zich door een koude en regenachtige lente en een droge en warme zomer. De 

druiven werden eind september geoogst. De hoge thermische amplitudes en de koele nachten zorgden 

voor de elegantie en frisheid van deze wijn. 

Alc. 12,5 %. Jaarlijkse productie van slechts 3.500 flessen. 

 

Verkoop door: Through the Grapevine | Categorie: Wit 

 

Bewaarwijn | 9 in De Grote Hamersma 

Elegant met diepgang 

De Doravante uit DOC Bairrada is citroen geel van kleur met in de neus tonen van citrus, wit fruit en 

kruiden. In de mond een goed gebalanceerde frisheid, licht ziltig en mineraal met elegantie en diepgang. 

Mooie mid-lange afdronk.  

 

 

De Grote Hamersma score 9 

Wat zegt Harold Hamersma over deze wijn: 

” De ideale match van terroir en druif. In dit geval een trio uit Barraida, een regio gelegen tussen de Dão 

en de Atlantische kust, vlak boven Coimbra. Is overigens een streek die bekend staat om de ultieme 

bereiding van speenvarken. Maar met hun wijn timmeren ze ook lekker aan de kustweg. Hun rood heeft 

links en rechts al eens eerder indruk gemaakt ten burele van De Grote Hamersma. Lichtvoetig is het dan 

https://vindmijnwijn.nl/kenmerk/land/portugal/
https://vindmijnwijn.nl/kenmerk/streek/bairrada/
https://vindmijnwijn.nl/kenmerk/druif/arinto/
https://vindmijnwijn.nl/kenmerk/druif/bical/
https://vindmijnwijn.nl/kenmerk/druif/sercial/
https://vindmijnwijn.nl/kenmerk/smaak/fris-fruitig-en-droog/
https://vindmijnwijn.nl/vendor/throughthegrapevine/
https://vindmijnwijn.nl/product-categorie/witte-wijn/
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veelal niet. Maar moeten we dan ook per se allemaal pinot noir en gamay gaan drinken? Nee toch? Nou 

dan.   

 

Wit verscheen minder vaak. Maar hier is er dan eentje. En die viel bepaald niet tegen. Ook niet bij 

wijnjournalist Robert Parker begrepen we. Die over deze debuut oogst bij wijnmaker João Soares 

informeerde hoe lang je zo’n wijn nou kon opleggen. Het antwoord luidde – in het Engels, Parker’s 

Portugees is wat roestig -:  ‘Well, this is a Bairrada white. They tend to age well, often exceeding initial 

predictions, sometimes by a lot. Since there’s no track record, let’s start here and see where it goes.’ 

Anyway, daar gaat ie dan. En de eerste conclusie luidt: die kan inderdaad prima ouderen.  Uiterst vitaal 

wit. Geen spoortje geeuwerigheid, terughoudendheid dan wel vermoeidheid. Witte besjes. Gedroogde 

appel. Opstuivende kalk. Een strookje linoleum langs de eiken plinten (het kleine beetje bical en sercial is 

houtgerijpt). Sappige zuren, rokerig en een ziltige afdruk als na een wandeling op het strand.”  

 

 

Wijn en spijs 

De geur en smaak van deze witte Doravante komen het best tot hun recht bij een temperatuur van 12ºC. 

Schenk deze wijn bij vis, schelpdieren, lam, kip, salade, kazen, witte stoof, gegrilde groenten. 
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7 Castelo de Azurara, Dão, Encruzado 2018  
 

Wijntype: Castelo de Azurara 

Wijngaard: Adega Cooperativa de Mangualde 

Wijnstreek:  Dão 

Type druif: 100% Encruzado 

 

https://www.garrafeiranacional.com/en/2018-castelo-azurara-encruzado-grande-reserva-

branco.html 
 

Description 

Adega Cooperativa de Mangualde was born in the 1960s, a decade marked by the valorisation, 

expansion, and implementation of the cooperative spirit and values in Portugal. The Azurara Castle 

marks the historical identity of the region associated with its monumental heritage, with the union of the 

medieval name of the town - Azurara da Beira - with one of the defining symbols of the region, Our Lady 

of the Castle, a wine brand of this cooperative is also born. 
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https://www.wine-

searcher.com/find/castello+de+azurara+encruzado+dao+portugal/2018/netherlands#t2 

 

Encruzado is arguably Portugal's finest white grape variety, although far from its most famous. Planted 

mainly in the granite hills of Dão in the center of the country, Encruzado makes rich, full-bodied wines 

with aromas of lemon, woody herbs, stonefruit and melon, often with floral overtones. These wines are 

prized for their waxy, textural mouthfeel and well-made examples can be cellared for many years. 

The variety performs well in the vineyard, budding relatively early and providing grapes with the all-

important balance of sugars and acidity. This is particularly true in Dão, where higher altitudes and 

granite soils give the grapes a favorable terroir with a diurnal temperature variation that helps to slow 

ripening in Portugal's otherwise warm climate. 

 

On warmer sites closer to the coast, grapes struggle to maintain good levels of acidity and, as such, can 

make flabby wines that lack structure. Encruzado also provides some headaches in the cellar as it has a 

tendency to oxidize quickly if not carefully handled. 

 

However, wines made from the variety respond well to lees contact and barrel maturation, both of 

which help to add complexity to the finished wines. Oak aging in particular helps to tame some of 

Encruzado's more astringent notes, adding softness and nutty, toasty characters to the finished wines.  

Dão – like most of Portugal – is far more famous for its red wines made from Tinta Roriz, Touriga 

Nacional and Baga, but white wines made from Encruzado are beginning to gain traction on the 

international market. Currently there is very little of the variety planted outside of Portugal, but as the 

grape begins to gain momentum, this will surely change. 

 

  

https://www.wine-searcher.com/regions-dao
https://www.wine-searcher.com/technical-wine-terms-a-b.lml#acidity
https://www.wine-searcher.com/technical-wine-terms-a-b.lml#altitude
https://www.wine-searcher.com/technical-wine-terms-c-d.lml#diurnaltemperaturevariation
https://www.wine-searcher.com/technical-wine-terms-a-b.lml#barrelmaturation
https://www.wine-searcher.com/grape-483-tempranillo
https://www.wine-searcher.com/grape-497-touriga-nacional
https://www.wine-searcher.com/grape-497-touriga-nacional
https://www.wine-searcher.com/grape-721-baga


Toelichting Witte Portugal proeverij  14 sep 2022  pag 19 

Synonyms include: Salgueirinho. 

Food pairings for Encruzado wines include: 

• Pork stew with rosemary, paprika and lemon 

• Risotto with squash and almond 

• Bouillabaisse (fish stew) 

 

Tropical and balanced white wine 

 

Fresh, succulent stonefruit with a citrus backbone. 

 

Often typified by warm tropical fruit and a touch of oak. Aromas of ripe citrus, nectarine and passionfruit 

drive this style. 

 

Characteristics  

 

Peach 

Apricot 

Nectarine 

Pineapple 

Passionfruit 

Melon 

Butter 

 

8 Redoma, Niepoort Vinhos, Douro 2020 

 
 

https://www.vinello-wijn.nl/redoma-branco-niepoort 

 

https://www.vinello-wijn.nl/redoma-branco-niepoort
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Druiven Redoma Branco 

Deze witte wijn wordt gevinifieerd uit Arinto, Codega do Larinho, Donzelinho Branco (Terrantez), 

Rabigato, Viosinho en andere Portugese druivensoorten.  

 

Vinificatie van de Niepoort Redoma Branco 

In september worden alle druiven voor deze witte wijn met de hand geoogst en gekoeld naar de 

wijnmakerij gebracht. Dit wordt gevolgd door selectie en zachtjes persen. De most laat men 24 uur 

bezinken en daarna wordt hij in barriques vergist. Ten slotte rust deze wijn in totaal 8 maanden in Franse 

eiken barriques . 

 

 

 
 

Karakteristieken Redoma Branco 

De Redoma Branco uit Niepoort toont zich in een stralende citrusgele kleur. 
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Het fijne en precieze aroma van geel steenfruit, frisse citrusvruchten, sinaasappelbloesem en het 

kenmerkende minerale karakter geven deze cuvée van witte wijn uit Portugal zijn enorme frisheid. Op 

het goed gestructureerde, volle gehemelte ontvouwt de Redoma Branco een prachtige minerale noot. 

De natuurlijke zuurgraad, die deze Portugese witte wijn licht en elegant maakt, harmonieert perfect met 

de volheid van het fruit. Een lange afdronk met knisperende citrustonen ronden deze wijn af. 

 

Aanbevolen voedsel voor de Redoma Niepoort Branco 

Serveer deze droge witte wijn uit Portugal bij vegetarische pasta's, diverse visgerechten (gegrild of in de 

oven gebakken) en gevogelte. 

 

Onderscheidingen voor de Redoma Branco Niepoort 

Robert M. Parker - The Wine Advocate: 92 punten voor 2017 

 

9 Rabbit Dry White Port, Niepoort 

www.niepoort.nl 

Niepoort in het kort 

Op een schilderachtige plek, middenin de Douro, ligt het kloppend hart van Niepoort Vinhos: Quinta de 

Nápoles. Pal aan de rivier de Tedo – een zijtak van de Douro – die als een zilveren ader langs steile 

wijnhellingen slingert, staat Dirk van der Niepoort aan het hoofd van het familiebedrijf. Dirk is telg van de 

zesde generatie wijnmakers, in een bedrijf dat in 1842 word opgericht door de Nederlander Eduard 

Kebe. Wat ooit begon als kleinschalige shipper, is inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerd port- en 

wijnhuis dat bij veel wijnkenners een plekje heeft weten te veroveren. Dirk weet dan ook, mede dankzij 

zijn eigenwijze visie, continu te verrassen! de wijnen en Port van Niepoort staan garant voor kwaliteit. 

Het zijn echte terroir-wijnen met een verbazingwekkende diversiteit in stijlen. De wijnen komen van 

verschillende quinta’s, waaronder Quinta de Nápoles en Quinta do Carril uit Douro, samen ongeveer 50 

hectare groot.  

 

Niepoort – Dry White Rabbit 

  

De Niepoort Rabbit Dry White is bedacht door de Portugese kunstenares Regina Pessoa, en is samen met 

de ‘Ruby Dum’ en de ‘Tawny Dee’ geïnspireerd door karakters uit Alice in Wonderland. De Rabbit Dry 

White wordt op een traditionele manier gemaakt. Door de wijn lange tijd op de schilletjes te laten 

inweken ontwikkelt hij extra aromaconcentratie en complexiteit. Pas wanneer de wijn bijna volledig is 

vergist wordt wijnalcohol toegevoegd om de vergisting te stoppen. De verschillende wijnen rijpen 

minstens 3,5 jaar in kleine eikenhouten vaten voordat ze worden geblend tot de uiteindelijke Rabbit Dry 

White Port.  

Het resultaat is goudkleurige wijn met een heerlijke volle smaak van noten en amandelen met een hint 

van honing, die overgaat in een frisse, geconcentreerde afdronk. 

 

 

  

http://www.niepoort.nl/
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De uitgebreide geschiedenis 
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Prijzen en leveranciers 
 

Consumenten prijzen zijn in Euro 

Wijn Leverancier Prijs 

Vinho Verde, Areal, Quinta da Pousada ? € 10,95 

AZ, Adega de Azueira, Vinho Regional Lisboa Wijnhoeve Matton € 6,25 

Rapariga da Quinta, Colheita Seleccionada, Luis Duarte Vinhos Horizon Wines € 10,50 

Antão Vaz, Herdade da Malhadinha Nova Horizon Wines € 23,95 

Falcoaria, Quinta do Casal Branco Fernao Pires Through the Grapevine € 13,75 

Doravante, VPuro, Bairrada Through the Grapevine € 13,75 

Encruzado, Castelo de Azurara Cave de Portugal, Nijmegen € 8,20 

Redoma, Niepoort Vinhos Horizon Wines € 23,95 

Rabbit Dry White Port, Niepoort Horizon Wines? € 14,95 

 

 


