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Portugal

 Lenge kjent bare gjennom sin stor søte 
forsterkede vin

 Alltid hatt stort konsum av egne viner

 Ble vant til sviende syrerike i nord, og skarpt 
rustikke i sør

 Regionene påvirkes svært ulikt av 
Atlanterhavet, Middelhavet og innlandsklima

 Jordsmonnet varierer betydelig
 Granitt og skifer i nord

 Leire og sand i sør

 Douro hevder å være verdens første 
avgrensede vinregion 1756

 Overså ofte lovens bokstav og ble ofte blandet 
slik de selv ville

 Portugal, sørlige havdel, verdens største 
konsentrasjon av korkeik.



Hoved regioner

 Douro

 Beiras (nordlige halvdel som ikke oppfyller 

kravene til bairrada og dão)

 Bairrada og Dão

 Estremadura og Setúbal-halvøya

 Ribatejo (veldig produktiv, elvebredde)

 Alentejo (”innenfor Tejo”)

 Algarve (mer egnet for turisme enn vin)



Kvalitetsbetegnelser

 Portugals DOC-system er 

basert på det franske 

systemet med appellations 

contrôlèes og fastsetter 

hvilke lokale druesorter som 

er tillatt.

 Stadig viktigere blir imidlertid 

kategorien vinho regional 

(større regioner og mer 

fleksimbel)

 Denominacão de Origem 

Controlada (DOC)

 Portugals svar på 

Frankrikes AC system

 Indicacão de Proveniência 

Regulamentada (IPR)

 venter på DOC-status, 

som Frankrikes VDQS

 Vinho regional

 Portugals svar på 

Frankrikes vin de pays

 Vinho de mesa

 Ordinær bordvin



Vanlige uttrykk

 Adega – kjeller

 Amarzèm – kjeller

 Branco – hvit

 Colheita – årgang

 Doce – søt

 Garrafado (na origem) –
tappet (på eiendommen)

 Garrafeira – vinhusets beste 

vin (reserva)

 Maduro – gammel eller 

moden

 Quinta – vingård eller eiendom

 Rosado – rosèvin

 Seco – tørr

 Tinto – rød

 Verde – ung (el. grønn)

 Vinha - vinmark



Druer - hvite

 Alvarinho er kun tillatt i Monção i Nord-
Portugal 
 Den gir topp kvalitet vinho verdes med 

mer fylde, høyere alkoholinnhold og 
lengre holdbarhet enn ordinære vinho 
verdes 

 Arinto heter padernã i vinho verde-land 
og benyttes ellers sporadisk 
 Ved siden av syre og god holdbarhet 

bidrar den med rieslinglignende 
aromaer.

 Chardonnay
 i Portugal kun spiller rollen som 

tilsetningsdrue Den gir viner med den 
typiske "nye verden"-karakteren, altså 
mye smør og lite syre. 

 Fernão pires er den mest utbredte hvite 
druen 
 Den opererer også under navnet maria 

gomes 

 Esgana cão (Den heter sercial på 
Madeira )
 har så høyt syreinnhold at den visstnok 

bærer navnet med rette som direkte 
oversatt betyr "hundekveleren". 

 Roupeiro
 gir friske, aromatiske viner i varme 

Alentejo.

 Talia
 er den samme som ugni 

blanc/trebbiano og gir i Ribatejo (som 
de fleste andre steder) nøytrale viner.  

 Trajaduras
 viktigste rolle er å gi vekt til vinho 

verdes. 

 Gewürztraminer, riesling, sauvignon
blanc og sémillon er alle representert i 
meget liten skala. 
 På Setúbal-halvøya lages aromatiske 

viner av de to første i kombinasjon med 
muscat (d’alexandrie).

 Sémillon inngår i en blanding med 
lokale druer hos Casa da Insua. 
Resultatet er en fyldig vin som har fått 
en slags superportugiser-status. 



Druer - røde

 Baga
 er synonymt med rødvin fra Bairrada og er et 

av landets mest utbredte drueslag. 

 Den er liten med tykt skall og gir viner som 
trenger tid i flaske for at de gjenstridige 
tanninene skal rundes av. 

 De beste vinene som kan holde i 20-30 år 
smaker av modne solbær i retning av 
tradisjonell bordeauxstil 

 Castelão francês
 er en av de hyppigst forekommende arter i 

sørlige Portugal og opptrer under tre andre 
navn: 

 João de santarém, 

 Trincadeira

 periquita. 

 Druen trives best i et varmt klima og gir meget 
holdbare viner med klar bringebærkarakter. 

 Touriga nacional
 er portvinsdruen par excellence og utgjør 

hoveddrue i Douro-dalens samt Dão-områdets 
røde bordviner. Den er meget hardfør, gir 
mørke tanninrike viner, men er lite produktiv. 

 Ramisco
 er Portugals mest unike druesort og den 

eneste i verden som fortsatt ikke er podet.

 Tinta roriz i Douro, alias aragonez i Alentejo, 
alias tinto de santiago på Setúbal-halvøya, 
alias tempranillo i Spania. 
 Selv om druen i høyeste grad er kapabel til å 

gi flotte viner alene, blandes den så og si alltid 
med lokale varianter. 

 Cabernet sauvignon
 I Portugal er den tillatt i alle åtte appellasjoner 

hvor den stort sett brukes for å bløtgjøre viner 
basert på de tanninrike lokale druesortene 

 Syrah og merlot finnes i svært små mengder, 
delvis på eksperimentstadiet.
 Druetypene synes å kunne gi svært gode 

resultater her som andre steder i verden. 



2005 årgangen…. 

 … litt i varmeste laget..



Vinsmaking…


