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Portugal
In het binnenland worden zware rode wijn, port- en madeirawijn geperst,  

in het noorden daarentegen wordt de lichte vinho verde gemaakt.
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WITTE WIJN

 ANTÃO VAZ
Geschiedenis: dit oude druivenras heeft 
zijn oorsprong in Alentejo.
Teelt: de druif stelt geen hoge eisen qua 
teelt, ze rijpt vroeg (van begin tot half 
augustus), en is – dankzij haar dikke schil – 
ziekteresistent.
Smaak: dit druivenras zorgt voor kruidige 
wijnen met een zuur accent en krachtige 
wijnen met een volle smaak, die men 
meestal ongemengd in een barrique laat 
rijpen. Dit is het beste druivenras van Alen-
tejo.

 ARINTO/PEDERNÃ
Teelt: dit veelzijdige druivenras wordt in 
de meeste streken van Portugal verbouwd.
Smaak: de arintodruif ligt aan de basis van 
krachtige en levendige wijnen. Het aroma 
bestaat uit verfrissende zuren met een mine-
raal accent en een lichte, fruitige smaak van 
appelen, limoenen en citroenen.

 RABO DE OVELHA
Teelt: dit druivenras, niet te verwarren met 
de rabo-de-anhodruif voor de vinho verde, 
wordt in heel Portugal verbouwd. In Alen-
tejo wordt de druif onder meer in Borba, 
Redondo, Reguengo en Vidigueira geteeld. 
Haar naam betekent ‘schapenstaart’ en die 
dankt ze aan de vorm van de druiventros.
Smaak: dit druivenras zorgt voor wijnen 
met een hoog alcoholgehalte en een licht 
muskaataccent.

 ROUPEIRO
Geschiedenis: deze oude Portugese druif 
is reeds lang in het hele land bekend onder 
de naam síria. Ze wordt ook alva, gracio-
sa of codega genoemd; de druif is verwant 
met de cayetana blanca.
Teelt: roupeiro is een laat rijpend, winst-
gevend druivenras, waaruit aromatische wij-
nen met een matig zuurgehalte kunnen 
worden geperst. Het is raadzaam de wijnen 

zo jong mogelijk te drinken. Ongemengde 
roupeirowijnen komen in Portugal niet vaak 
voor; in cuvees daarentegen wordt de druif 
zeer naar waarde geschat, aangezien ze de 
bepalende druivensoorten goed weet te ver-
fijnen. In Alentejo beslaat ze 40 % van het 
totale wijnbou wareaal en vormt zo de 
belangrijkste witte druivensoort.
Smaak: de lichte witte wijnen worden voor-
al door jonge mensen graag gedronken.

 TAMAREZ
Geschiedenis: dit inheemse Portugese 
druivenras werd reeds in 1712 schriftelijk 
vermeld.
Teelt: de tamarezdruif is laat rijpend en 
ligt aan de basis van wijnen met zure 
accenten. Daarom wordt ze ook gebruikt 
voor de productie van basiswijnen voor 
destillatie. In Alentejo (zoals bij Setúbal) is 
tamarez een synoniem voor trincadeira das 
pratas.

Portugese wijnsoorten           en druivenrassen
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RODE WIJN

 ARAGONEZ
Teelt: deze druif met een dikke schil is ook 
gekend als tinta roriz (en in Spanje als tem-
pranillo). In Alentejo laat men ze meestal 
ongemengd in een barrique rijpen. Het drui-
venras is een spontane kruising tussen de 
witte Spaanse albillo mayor en de rode 
benedicto.
Smaak: de wijnen zijn donker en krachtig, 
en kunnen zeer lang bewaard worden.

 ALFROCHEIRO
Geschiedenis: dit inheemse druivenras 
werd voor het eerst vermeld in 1791 en 
komt voornamelijk voor in de Dãostreek. 
Door haar intensieve kleur en consistentie 
wordt de druif graag als cuvee-partner 
gebruikt. Dit druivenras wordt ook albarin, 
bastardo negro of tinta francesa de viseu 
genoemd.
Smaak: ongemengd zorgen de druiven 
voor fruitig-frisse rode wijnen of roséwij-

nen met een boeket van rode vruchten, 
zoals kersen en kruidige accenten. Het zijn 
doorgaans lichtvoetige wijnen.

 MORETO
Teelt: dit inheemse Portugese druivenras 
is laat rijpend, sterk groeiend en zeer winst-
gevend. Er worden wijnen uit geperst met 
een lage zuurgraad en een veeleer neutraal 
karakter. Veel wijncoöperaties in Alentejo 
verbouwden lange tijd de moretodruif, 
maar sinds het begin van de 21ste eeuw 
verliest ze steeds meer terrein.

 PERIQUITA
Geschiedenis: de natuurlijke kruising tus-
sen cayetana blanca en alfrocheiro preto 
kreeg pas in 1834 de naam periquita. Onder 
deze naam werden de allereerste flessen 
rode wijn in Portugal gebotteld. Dit drui-
venras met kleine bessen wordt intussen 
ook castelão genoemd en heeft zeer krach-

tige, elegante rode wijnen met een gemid-
deld alcoholgehalte als resultaat.
Smaak: de wijnen zijn tanninerijk en bezit-
ten vaak geen al te intense kleur. Ze kun-
nen jong gedronken worden, maar u kunt 
ze ook bewaren, aangezien ze over een flin-
ke portie zuren beschikken. In eenvoudige 
wijnen zorgt de periquita vaak voor dier-
lijke accenten of wildaroma’s.

 TRINCADEIRA (PRETA)
Teelt: uit dit inheemse, ook als tinta ama-
rela bekende druivenras ontwikkelen zich 
kwalitatief hoogstaande wijnen met een 
intense kleur, een hoge zuurgraad en een 
evenwichtig alcoholgehalte. De wijnrank 
is moeilijk aan te planten, de opbrengst is 
doorgaans hoog maar onzeker. In het hete, 
droge klimaat is het risico op oxidatie en 
ziekten echter gering.
Smaak: vaak een boeket van frambozen 
met kruidig-peperige accenten.

Portugese wijnsoorten           en druivenrassen
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Alto Douro
De oudste wijnbouwregio ter wereld herbergt ontelbare 

bezienswaardigheden en is trots Unesco-werelderfgoed.

PORTUGAL
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  WIJNROUTE 1

PORTUGAL

Afstand: ca. 270 km
Benodigde tijd: 2 tot 3 dagen
Vertrekpunt: Mesão Frio
Bestemming: Lamega
Routeverloop: ten zuiden en ten noorden van de 
Rio Douro loopt de route door belangrijke plaatsen 
en landschappen van de wijnbouw, langs wijnterras-
sen, authentieke dorpen en bijzondere kerken.

Informatie:
Rota do Vinho do Porto e do Douro
Largo da Estação – Apartado 113
5050-237 Peso da Régua
Tel. +351/254324774
reservas@rvp.pt, geral@rvp.pt
www.ivdp.pt

Al meer dan tweeduizend jaar wordt aan de 
Douro wijn verbouwd. Lange tijd stond de 
streek alleen synoniem voor portwijn, al 
werden hier reeds in de middeleeuwen tafelwij-
nen geproduceerd – vooral voor de kloosters. 
De druivenranken groeiden in de openingen 
van de steunmuren van de mais- en graanvel-
den. De huidige wijnbergen werden pas in de 
18de eeuw aangelegd. Tegelijk trad een contro-
lesysteem voor herkomstgarantie in werking en 
een regionale classificatie – de eerste ter 
wereld! Granietblokken bakenden de beste 
plekken af. Daar werd voor de export bestemde 
wijn verbouwd, vinho de feitoria, terwijl de 
andere arealen voor de eenvoudige vinho do 
ramo (‘ramo’ betekent ‘twijg’) werden gebruikt. 
Tot op het einde van de 18de eeuw strekte het 
wijnbouwgebied van de Douro zich maar uit tot 
aan de Cachão da Valeira, een kloof vol stroom-
versnellingen en rotsen. Pas aan het begin van 
de 19de eeuw slaagde men erin om dit deel van 
de rivier bevaarbaar te maken. Vandaag omvat 
het wijnbouwgebied van de Douro zo’n 
40.000 hectare – onderverdeeld in de gebieden 
Baixo Corgo (13.500 hectare), Cima Corgo 
(17.000 hectare), Douro Superior en Alto Douro 
(8000 hectare). Dat laatste gebied staat sinds 
2001 op de Unesco-Werelderfgoedlijst. Ook de 
tafelwijnen worden steeds belangrijker (vooral 
de rode), omdat het de wijnbouwers sinds 1986 
wettelijk is toegestaan zelf te produceren in 
plaats van alleen maar aan de wijnbottelarijen 
in Porto te leveren. De quintas gebruiken voor 
hun wijnen meestal traditionele druivenrassen, 
zoals touriga nacional of tinta roriz (tempra-
nillo).
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1    Mesão Frio
Dit wijnplaatsje aan de voet van de Ser-
ra do Marão werd voor het eerst in een 
oor konde vermeld in 1059 en heeft zijn 
oorsprong in een voorhisto rische wal-

burcht. Het dankt zijn 
naam aan een van 

de herbergen 
(‘Mansionis Fri-
gidae’) aan de 
later aangeleg-
de heerbaan. 

De herberg be-
stond tot in de 

middeleeuwen; uit 
die periode dateren on-

der meer het klooster São Francisco en 
de kerk São Nicolau. In de omgeving 
loopt een 12 kilometer lange, beweg-

wijzerde wandelweg langs heuvels, 
wijngaarden, dorpjes en kapellen en 
langs de grensstenen van het eerste be-
schermde wijnbouwgebied ter wereld, 
dat in 1756 werd opgericht.

2    Peso da Régua
Het moderne stadje vlak bij de oever 
van de Douro heeft zijn oorsprong in de 
Romeinse tijd. Vanaf de 5de eeuw was 
Régua opnieuw bewoond en werd het 
een belangrijke handelsplaats dankzij 
de kleine haven, die vooral diende voor 

Op de zonovergoten hellingen van de 

Douro (boven) gedijt uitgelezen wijn. 

Kleine foto links: Museu do Douro. 

Onder: Palácio de Mateus in Vila Real

PORTUGAL

UITSTAPJE: Porto
In de metropool van de portwijn is 
tot op vandaag de economische 
macht en rijkdom geconcentreerd. 
Reeds in 1996 verleende de Unesco 
de barokke oude binnenstad de sta-
tus van werelderfgoed.
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het transport van de streekwijn tot in 
Vila Nova de Gaia. In 1756 legde de ko-
ninklijke minister, markies van Pombal, 
met de Companhia Geral das Vinhas do 
Alto Douro in Régua de basis voor het 
eerste beschermde wijnbouwgebied ter 
wereld. Ook de bouw van de spoorlijn 
Linha do Douro in 1878 zorgde voor een 
grote opleving. Vandaag rijdt nog steeds 
een historische stoomtrein naar Tua. Het 
station en de oude binnenstad van Ré-
gua vallen onder monumentenzorg. Het 
Museu do Douro (wijnmuseum) is ook 
opgevat als documentatiecentrum over 
de wijnbouw in de streek. In de omge-
ving van Peso da Régua bevinden zich 
talrijke herenhuizen, enkele grote quin-
tas en de prachtige uitkijkplaatsen Mi-
radouro Santo António en São Leonar-
do de Galafura. In Régua zelf meren ri-

viercruiseschepen aan en af. Een tocht-
je met een boot is trouwens de beste 
manier om het landschap van wijngaar-
den langs de steile oevers te bewonde-
ren.

3    Vila Real
De ‘koninklijke stad’ (oorspronkelijk: 
‘Vila Rial’) aan de uitlopers van de ma-
jestueuze berghellingen van de Serra do 
Marão werd in 1289 door koning Dinis 
gesticht en speelde een belangrijke rol 
in de geschiedenis van Portugal. Veel 
edellieden bouwden hier tijdens de 16de 
en de 17de eeuw prachtige paleizen; 
het 18de-eeuwse Palácio de Mateus is 
er zelfs in geslaagd om op het etiket van 
een roséwijn te prijken. In de tuin van 
het paleis vinden vaak concerten plaats. 
De Casa de Diogo Cão is het geboorte-

PORTUGAL

UITSTAPJE: Guimarães
Hier werd de eerste koning van Portugal 
geboren; hij verhief het middeleeuwse 
kloosterstadje tot hoofdstad. De histori-
sche stadskern met een burcht en het her-
togelijk paleis zijn Unesco-werelderfgoed.
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huis van de Afrikavaarder, die reeds in 
de 15de eeuw naar Congo voer. De ka-
thedraal van de stad, de Igreja do Con-
vento de São Domingos, stamt uit de 
dezelfde periode. Uit de 12de en 13de 
eeuw dateren onder meer de kerk São 
Dinis en de Torre de Quintela. Het San-
tuário de Panóias in de omgeving is het 
oudste Romeinse rotsheiligdom van het 
Iberisch Schiereiland. De drie graniet-
blokken werden gebruikt voor dieren-
offers. Op de terrashellingen van de stei-
le rivieroevers ten zuiden van Vila Real 
rijpen portdruiven.

4    Sabrosa
De beroemdste zoon van het plaatsje, 
waarvan de historische kern volledig be-
schermd is, is de zeevaarder Fernão de 
Magalhães. Sabrosa is omgeven door 
wijnheuvels en rotsen (sommige met 
vroegchristelijke graven) en bezit ook 
een door Eduardo Souto de Moura, win-
naar van de Pritzkerprijs, ontworpen 
modern cultuurcentrum.

5    Alijó
Opgravingen en archeologische vond-
sten tonen aan dat het district (‘concel-
ho’ in het Portugees) in de prehistorie 
lange tijd bewoond was. In de 8ste eeuw 
was Alijó reeds gedocumenteerd als zelf-
standige gemeente. Koning Sancho II liet 
het plaatsje in 1225 opnieuw bevolken 
en gaf het stadsrechten. Zijn historische 
kern valt vandaag volledig onder monu-
mentzorg. Het voormalige herenhuis 
Barão de Forrester werd omgebouwd tot 
een pousada. Vier bekende mensen zijn 
afkomstig uit Alijó, waaronder de schrij-
vers Manuel da Nóbrega (16de eeuw) 
en António Cabral (19de eeuw) en de 
voormalige Portugese regeringsleider 
José Sócrates. 2,5 kilometer ten zuidwes-
ten van Alijó bevindt zich in het vroege-
re vestingdorp Favaios een klein wijn- en 
brood museum.

6    Carrazeda de Ansiães
Rotstekeningen tonen aan dat de om-
geving reeds vroeg bewoond was; ten 

tijde van de Romeinen heette het op de 
Carrazedahoogvlakte gelegen plaatsje 
Aquas Quintianas. Tijdens de recon-
quista werd het plaatsje heroverd op 
de Moren. Het kreeg vervolgens stads-
rechten van Fernando I. Heel wat inwo-
ners uit Ansiães begeleidden hun ko-
ning Sebastião in de 16de eeuw tijdens 
zijn veldtocht naar Noord-Afrika. Een 
overblijfsel uit de middeleeuwen is het 
Castelo. In de omgeving van Carrazeda 
worden hoofdzakelijk graan, mais en 
aardappelen verbouwd en worden ap-
pelen en kastanjes geteeld. Kleine wijn-
gaarden liggen op de hellingen gericht 
naar de Douro en haar zijrivier de Tua.

7    Vila Nova de Foz Côa
Vooral de archeologische vondsten en 
prehistorische rotstekeningen voor de 
stadspoorten maakten de ‘Nieuwe Stad 
aan de Côa’ bekend. Het Parque Ar-
queológico do Vale do Côa behoort in-
tussen tot het werelderfgoed van de 
Unesco en herbergt een eigen museum 
(MAAVC – Museu de Arte e Arqueolo-
gia do Vale do Côa). Koning Dinis gaf 
het in strategisch grensgebied gelegen 
plaatsje Vila Nova de Foz Côa in 1299 
stadsrechten; tijdens de revolutie van 
1383 stond het stadje aan de Alto Douro 
aan de zijde van Castilië en verloor het 
vervolgens steeds meer privileges en 
belangstelling. Tijdens de ‘liberale revo-
lutie’ van 1822 en de daaropvolgende 
burgeroorlog vormde de plek vaak het 
toneel van onrust. De historische kern 
van de momenteel 3200 inwoners tel-
lende gemeente valt volledig onder mo-
numentenzorg; de barokke parochie-
kerk Nossa Senhora do Pranto met haar 
versierde houten plafonds en altaarre-
tabels van verguld hout (‘talha doura-
da’) stamt uit de 13de eeuw. In en rond 
Vila Nova kunt u niet alleen talrijke sa-
crale bouwwerken, herenhuizen en fon-
teinen ontdekken, maar ook middel-
eeuwse burchten, zoals het Castelo Mel-
hor en het Castelo de Numão.

8    São João de Pesqueira
Dolmens, walburchten en rotsschilde-
ringen in de omgeving zijn overblijfse-
len van de vroegste periode van dit 

Boven: stenen formaties vlak bij de 

rivier de Côa

PORTUGAL

DONA ANTÓNIA EN DE QUINTAS

Meeldauw en druifluis vernielden in 
1890 het gros van de wijngaarden 
aan de Douro; veel wijnbouwers 
moesten hun domeinen verkopen. 
Dona Antónia Ferreira kocht ver-
scheidene quintas tegelijk; haar erf-
genamen liet ze dertig wijnboerde-
rijen na! Ook bij de vooral Britse 
shippers – die handelshuizen leid-
den met zetel in Porto – was het tij-
dens de 19de eeuw in de mode een 
quinta te bezitten aan de Douro.
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plaatsje in het hart van de Dourostreek. 
Koning Alfonso III van Asturië liet de 
plek in de 9de eeuw opnieuw bevolken 
en in 1198 kreeg São João da Pesquei-
ra Portugese stadsrechten. Vandaag valt 
de historische stadskern met zijn zie-
kenhuis en 16de-eeuwse kerk volledig 
onder monumentenzorg. In het district 
liggen meer dan zeventig historische 
quintas; daardoor is São João da Pes-
queira verantwoordelijk voor het groot-
ste deel van het Unesco-wereld erfgoed 

van de streek Alto Douro. In het stadje 
is er ook een klein, modern wijnmuse-
um gevestigd.

9    Pinhão
Dit plaatsje in het centrum van de re-
gio Cima Corgo werd voor het eerst ver-
meld in het jaar 1134. Het is onder meer 
bekend om zijn met talrijke azulejomo-
tieven (blauwe, mooi beschilderde, ge-
glazuurde keramische tegels) versierde 
station op het spoorwegtraject ‘Linha 

do Douro’. Vele van de mooiste quintas 
van de Douro liggen in de omgeving 
van dit plaatsje. De druiven uit deze 
zone, in het centrum van het teeltge-
bied van de portwijn, zijn van hoge kwa-
liteit en worden gebruikt voor de pro-
ductie van vintage en late bottled vin-
tage ports.

Terrasvormig uitgebouwde wijn- en 

olijf gaarden gedijen langs de Douro 

(onder).

PORTUGAL

WIJNDOMEINEN

twee broers. Het domein is vooral 
bekend om zijn rode wijnen Vinha da 
Ponte en Vinha Marie-Teresa.
Gouvinhas
5060-063 Sabrosa
Tel. +351/254920020
www.quintadocrasto.pt

Quinta do Vallado
De beide neven Francisco Ferreira en 
João Álvares Ribeiro zijn nakomelingen 
van de legendarische Dona Antónia 
Ferreira en hebben een van hun beste 
wijnen aan haar gewijd.
Vilarinho dos Freires

Quinta Vale Dona Maria
Cristiano van Zeller was een van 
de belangrijkste ambassadeurs van 
de wijn van de Douro; hij plantte 
talrijke oude soorten op de steilste 
hellingen.
Sarzedinho, 5130-113
São João da Pesqueira
Tel. +351/223744320
www.quintavaledonamaria.com

Quinta do Crasto
Al in 1615 werd vermelding 
gemaakt van dit wijngoed. 
Vandaag wordt het geleid door 

5050-364 Peso da Régua
Tel. +351/254323147
www.quintadovallado.com

Quinta do Pessegueiro
Al een kwarteeuw runt Roger 
Zannier deze quinta met haar 
opvallend moderne wijnbottelarij 
te midden van de oude wijnhelling.
5130-114 Ervedosa do Douro
Tel. +351/254422081
www.quintadopessegueiro.com




