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Portugal vinregioner

Minho
Regionen Minho ligger helt nord i Portugal og
er særlig kjent for vinen Vinho Verde som
betyr grønn eller ung vin. Den er ikke grønn på
farge, men navnet kommer av at den lages av
druer som er lite modne.
Drueplantene vokser oppover trær eller
pergolaer for at de ikke skal få så mye varme
fra bakken og modnes raskt. Dette gir en frisk
og ung vin.
Vinene gjennomgår en malolaktisk gjæring
etter at de er tappet på flasker. Dette gir litt
karbondioksid, noe som gjør dem litt perlende
når de åpnes.
Det lages både rød og hvit, men det er nesten
bare den hvite som eksporteres. Vinen selges
på flattrykte, runde flasker.
Det lages også en frisk tørr rosévin i regionen.
Den selges på lignende flasker og er også
perlende, men den er tilsatt karbondioksid.
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Douro
• Dourodalen er mest kjent
for portvin, men det er
bare cirka halve avlingen
som går til det.
• Det produseres også
svakvin. Svakvinene har
ikke vært så kjente som
portvinene, men nå
begynner det å komme
rødvin med bra fylde og
fruktighet.
• I dalen lages også Barca
Velha, som hevdes å være
Portugals beste rødvin og
motstykket til Spanias
Vega Sicilia.
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Douro Regionen
• Douro-regionen er på UNESCOs verdensarvliste siden 2001.
Alto Douro vin-region ble innskrevet på UNESCOs
verdensarvliste, basert på følgende kriterier:
• Alto Douro-regionen har produsert vin i nesten to tusen år og
landskapet ble formet av menneskelige aktiviteter.
• Komponentene i Alto Douro landskapet er representant for
hele spekteret av aktiviteter knyttet til vinlaging - land
eiendommer, landsbyer, kapeller og veier.
• Alto Douro kulturlandskapet er et fremragende eksempel på
en tradisjonell europeisk vin produserende region, reflekterer
utviklingen av menneskelig aktivitet over tid.
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Douro River

• Elven Douro (portugisisk - Douro. Spansk - Duero; Latin - Durius) er ca 897
kilometer lang.
• Det beslaglegger et område på 79 000 km2. Elven har sitt utspring i
sentrale nord Spania (Sierra de Urbion). Den renner vestover
gjennom hele Nord Spania og slår deretter sørvest, og danner
grensen mellom Spania og Portugal 112 km. Deretter krysser den
grensen og hele Nord Portugal, og renner ut i byen Porto.
• Elven Douro renner gjennom Bragança, Guarda, Viseu, Vila Real,
Aveiro og Porto i Portugal.
• Elven renner gjennom vinregionen Douro i ca 100 km til Régua, der
vindyrking slutter på grunn av sterk påvirkning fra Atlanterhavet.
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6

Portugal - BBF

The soil - jordsmonn
• Nord-Portugal består nesten utelukkende av granitt. Denne
ekstremt harde steinen med et tynt lag jord er praktisk talt
ingen bruk for i jordbruket.
• Douro elven skjærer også gjennom en massivt skifer område
som tilfeldigvis går fra Barca d'Alva og nesten til Régua.
• Skiferen deler seg ofte i loddrette lag under overflaten. Dette
gir ikke bare fuktigheten noe å sive i, men gir også røtter et
sted å vokse.
• Dermed danner disse grunnforhold naturlige grenser for
vindyrking i Douro-regionen: vinstokker trives så lenge den
når skifer.
• 250 000 hektar består av skifer «jord», hvorav 40 000 hektar
nå brukes for vindyrking.
• Omtrent halvparten av disse dyrkes med hellinger over 30%.
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Klima
• Fire fjellkjeder beskytter de vindyrkende åsene fra kjølig og
fuktig vær. I Nord inkluderer dette Serra de Alvão, Serra de
Padrela og Serra de Bornes, som skiller Douro-regionen fra
kjøligere klima i Minho (Vinho Verde).
• Mot vest er den beryktede Serra Marão, som stiger 1400 moh,
det som fungerer som en pålitelig vær skiller.
• Om sommeren forlater en ofte byen Porto i overskyet, tåkete
og fuktig vær bare for å oppleve fantastisk utsikt over den
fredelige dalen i glødende solskinn etter at kommer forbi
mange kurver av Marão Pass.
• Varmen i Douro-regionen er ofte utålelig og kan nå
temperaturer mellom 40 og 50 grader på dagtid som vanligvis
er 15 til 25 grader over temperaturen i relativt kjølig Porto.
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Klima
• Derimot kan vintertemperaturer i Douro-regionen være
ganske lav (rundt 0 grader Celsius) og i noen eksepsjonell år vil
det også være snøfall.
• Selv om klimaet i byen Porto på Atlanterhavskysten ikke er
egnet for vindyrking, tilbyr de perfekt kjøling og fuktighet for å
lagre viner i mange år.
• Tradisjonelt ble vinfat fra Douro-regionen brakt til Porto (mer
presist: til Vila Nova de Gaia) hvert år i juni før den varmeste
perioden starter og fortsetter modningen i lodges.
• De ble sendt nedover elven på verneverdige seilbåter ("barcos
rabelos"), som i dag bare ligger til anker på Douro elven ved
Vila Nova de Gaia som et friluftsmuseum.
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Klima
• (Nesten) alle portvin lodges pusser opp sine båter bare en
gang i året: den tradisjonelle seilerregattaen finner sted dagen
byens skytshelgen São João (juni 24) og ansatte i portvin
lodges skal bevise sine meritter i en konkurranse.
• Den vindyrkende regionen Douro er delt inn i tre områder
langs elven. Baixo Corgo («Lower Corgo") er området lengst i
vest, og spenner ca. fra Régua til et område kalt Corgo.
• Det er koblet til i øst ved området Cima Corgo («Upper
Corgo") som inkluderer byen Pinhão.
• Området i øst for Pinhão Barca d'Alva kalles Douro Superior
(«Upper Douro»).
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Underområder i Douro
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Baixo Corgo
• Området Baixo Corgo er den minste av de tre områdene, men
har det største vindyrking området med 13.500 hektar med
vingårder.
• Grunnen er at dette området er den historiske opprinnelsen
til vindyrking.
• Druene som dyrkes her brukes hovedsakelig for produksjon av
billig ruby og tawny portviner.
• Selv i tidligere århundrer, var Douro elven farbar opp til dette
punktet og produksjon ble levert nedstrøms.
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Cima Corgo
• Ligger lenger oppstrøms fra Baixo Corgo,
• Dette området sentrert rundt byen Pinhão.
• Druene som dyrkes i denne sonen er vurdert til høyere
kvalitet og blir brukt i Vintage og Late Vintage Ports.
• Cima Corgo er kjerneområdet for produsering av portvin.
• Ca. 17 000 hektar med vingårder er hjemmet til de mest
kjente navnene og merkene og mange av de vakreste Quintas.
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Douro Superior
• Den mest østlige sonen strekker seg nesten til den spanske
grensen.
• Dette er den minste dyrket regionen Douro, skyldes delvis
vanskelighetene med å navigere i elven forbi fossene i Cachão
da Valeira.
• Bare en liten del (8000 hektar) av den store Douro Superior
(110 000 hektar) brukes for vindyrking.
• Det er totalt 33.000 vingårder i Douro-regionen. 80% eier
mindre enn 0,5 hektar.
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http://www.douroboys.com/

• Seriously: first of all, they're not boys anymore;
that's just for fun. As a matter of fact, they're rather
grown-up. And furthermore, the women in their
families play a role in the project that's at least as
important as that of the men.
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Douro Boys
• The Douro has a thousand year-old tradition of viticulture, although
the production of port wine is comparatively young. Nevertheless,
port became world-renowned in the 18th century, while the red
and white table wines have since attracted little regard and
attention.
• The Douro Boys have set themselves a clear goal: enabling the dry
wines of the Douro to achieve a level of recognition appropriate to
their inherent quality, and to position them on an equal footing
with port. And thus, embarked upon this path of putting the Douro
Valley where it belongs on the world wine-map, they've not ruled
out the positive effect that they will have on the image of
Portuguese wines in general.
• The Douro Boys is a group of five wine estates: Quinta do
Vallado, Niepoort, Quinta do Crasto, Quinta Vale D.
Maria and Quinta do Vale Meão.
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Douro Boys

Since 2003 they have been working with
united efforts, organising joint presentations,
seminars and tastings, all concentrated upon
relating the story of their heritage.
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Douro Boys - Valley

• In the spirit of optimism which has prevailed
since 1986, the five Douro Boys were—and
remain—the driving force behind this pursuit of
quality, as well as setting the tone for its image.
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Douro Boys – The Quintas
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Niepoort
• Francisco van der Niepoort kom til Portugal fra Holland i 1842, med
sikte på å starte portvinshandel.
• Francisco ville ikke ha våget å drømme om at hans tip-tip-oldebarn
Dirk ville gjøre Niepoort til en av de mest kjente navnene og til en
av de mest internasjonalt anerkjente vin produsenter.
• Sammen med sin søster Verena representerer Dirk femte
generasjon av Niepoorts; Han er en vin-fanatiker som en av svært få
i hele verden.
• Ikke bare i at han har utviklet familiens portviner til klassiske status,
men han følte seg også forpliktet til å følge sin egen lidenskap og
produsere tørre bordviner.
• Det som begynte som et eksperiment, som mange folk
karakteriserte som "undrinkable" – la han grunnlaget der han ble en
stifinner -ikke bare for Douro, men for Portugal som nasjon.
17.10.2017
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Wine Summit 2017
http://www.douroboys.com/gallery/videos/wine-summit-2017
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Nieeport - Douro (Oversatt av Google :D)
• Quinta de Nápoles ble kjøpt av Niepoort i 1987.
• Quintaen inkluderer nesten 30 ha vingård. Vinrankene dyrkes i en
høyde på 80-250m og alderen varierer mellom 26 og mer enn 80
år.
• Ligger på venstre side av Têdo-elven, og det er her Niepoort lager
sine røde, hvite og roséviner.
• QUINTA DO CARRIL, ved siden av Quinta de Nápoles eiendom,
legger til 9 hektar vingårder til produksjonsområdet og ble kjøpt av
Niepoort i 1988. Disse gamle vinrankene produserer druene som
Batuta er laget av.
• Det gamle museet i Vale de Mendiz ble kjøpt av Niepoort i 2003 og
omgjort til en vingård utelukkende til havn. Adskillelsen i to
vinsmakingstjenester er tilsiktet, da det tillater dedikerte og
optimaliserte prosesser for havner og Douro-viner.
17.10.2017
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Quinta de Nápoles
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Quinta de Nápoles
• Hovedproblemet for arkitekten var å finne en sensitiv måte å sette den
store bygningen i landskapet på. Den første ideen var å lage en usynlig
bygning. Winery ligger på toppen av en ås, med utsikt over elven og tilbyr
en fantastisk utsikt til dalen. For å legge inn vingården i landskapet ligger
hoveddelene av bygningen underjordisk og ytterveggene dekket av
naturstein (skifer) som er det tradisjonelle lokale materialet til terrassens
vegger. Konseptet er veldig minimalistisk: så få materialer som mulig, så få
detaljer som mulig. Hele bygningen - alle vegger, gulv og tak - er bygd i
arkitektonisk betong. Metalldeler er laget i Corten stål.
• Quinta de Nápoles eiendom produserer unfortified viner av Niepoort. I
henhold til produksjonsprosessen av vinen er drue-mottakelsen på toppen
av bygningen for å unngå å pumpe vinen. Nedenfor er pressområdet og
barrique butikker ligger på bunnen av bygningen. Alle etasjer er forbundet
med heis. Bygningen har lav energistandard, noe som er nødvendig da alle
oppbevaringsrom må avkjøles til 15 ºC for hele året. Smaksprøverommet
åpner til en stor uteplass og har en cantilevered stålterrasse med utsikt
over elven.
• Det eksisterende gamle huset ble omgjort til en kontorsbygning ved å
eliminere alle vegger og gulv og skape en stor loft, koblet til kjelleren ved
en tunnel.
17.10.2017
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Bairrada | Quinta de Baixo
• Vi ønsker å lære mer om landets grenser med Quinta de
Baixo. Bairrada har alltid vært en vanskelig region, men vi tror det
har potensial til å være fødestedet til elegante og fine viner, full av
karakter og personlighet.
• Det kjølige og fuktige klimaet i Bairrada-sonen, påvirket av
Atlanterhavet, gir høyt syreholdige druer med lavt
alkoholinnhold. Jordene er sandete eller leire og kalkstein, og de
hvite druesorter som Maria Gomes, Arinto, Bical og Cercial har
fantastisk potensial. Røde druesorter er dominert av Baga, hvor de
fleste viner i denne regionen primært er basert.
• Dirks lidenskap for Bairrada og Baga går tilbake til nittitallet, da han
ikke bare lagde viner på Casa de Saima og Bageiras, men også
distribuerte viner fra Casa Dores Simões og Gonçalves Faria.
• Vi lette ikke etter den tradisjonelle Bairrada, vi sikte på noe annet: å
tolke de fantastiske kalksteinjordene og de tradisjonelle druesorter,
på vår egen spesielle måte, som med den uhyrlige Baga.
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Bairrada | Quinta de Baixo
• I 2010, under påskud av en opplevelse med Filipa Pato for å
produsere en fortified wine, og som Dirk ble entusiastisk involvert,
var det nødvendig å utforske potensialet for vingårdene i
Bairrada. Det var kjærlighet ved første blikk. Ikke bare var den
refererte fortifiedvin laget, men også en rød Baga-vin, slik var
lidenskapen. Resultatet oppmuntret oss, og i 2011 lagde vi ca 2000
liter på Quinta de Baixo, med vennlig tillatelse fra Jorge og Sérgio.
• Det var ingen vende tilbake, og fra januar 2012 tok Niepoort
kontroll over vingårder og vingård, i et partnerskap med Jorge og
Sérgio.
• Tanken var å bli bedre kjent med Bairradas personlighet fordi vi fullt
ut tror på potensialet i denne regionen. Niepoort endte opp med å
kjøpe Quinta de Baixo den 28. desember 2012.
• Det var en stor utfordring, men en stor motivasjon til å skape noe
spesielt, noe som er typisk fra Bairrada, men med NIEPOORT-sjelen.
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Dão | Quinta da Lomba
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Forrige århundre ble Dão-regionen ansett som den mest prestisjefylte i Portugal. Men i de siste
tiårene har ulike faktorer, blant annet kooperativisme, "demokratisert" regionen og trivialisert
eksistensen og kvaliteten til fortiden.
Dão har også lidd på Touriga Nacional "mote", som i de senere år har gjort nesten alle viner
fokusert på denne druen, selv om den ikke har spilt en svært viktig rolle i fortidens flotte viner.
Dessverre og i motsetning til Douro og Bairrada-regionene, er gamle vinstokker nesten ikkeeksisterende. Det er fremdeles noen få små vingårdstyper her og der, men trenden er at de skal
forsvinne helt.
Oppkjøpet av Quinta da Lomba var derfor basert på en følelse av plikt til å redde fem hektar
vingårder over 60 år. Med en fantastisk beliggenhet, ligger vingårder og vingård ved inngangen til
byen Gouveia, ved foten av Serra da Estrela. Med dette oppkjøpet har vi alt vi trenger og den
enorme utfordringen for å lage flotte viner, full av karakter og personlighet.
I 2012 og 2013 ble druer fra vinstokker over 55 år kjøpt fra småbønder og ble vinifisert på Quinta da
Pellada som tilhører vår venn Álvaro de Castro. Vinene ble da eldre i gamle fat på Quinta de Baixo.
I 2014, etter noen oppussingsarbeid, vil vi begynne å lage vin på Quinta da Lomba, i egen vingård
med både kjøpte druer og de som kommer fra Quinta da Lomba.
Det er fascinerende å kunne jobbe med slike forskjellige terroirer som Bairrada (kalkstein), Dão
(granitt) og Douro (schist).
Vi ønsker å lære mer om de forskjellige terroirene og forstå dem i detalj for å lage viner med
personlighet.
Dirk Niepoort
juli 2014
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Vinho Verde
• Det var uunngåelig å nå Vinho Verde. En region som har et stort potensial
til å lage nisjeviner og god kvalitet takket være den utmerkede geografiske
beliggenheten og dens klimatiske forhold.
• I Minho-regionen er det største elv i Portugal og mange grønne områder,
Peneda-Gerês er den eneste eksisterende nasjonalparken i Portugal. Hvis
vi i 25 år har undersøkt ulike regioner for å skape stadig mer elegante fine
viner med gode surhetsgrader i Minho-regionen, med den sterke
mineralsk komponenten av granittkreft og høye nedbørsmengder i et
atlanterhavsklima, Vi har alle betingelsene for å lage fantastiske viner.
• Vingården ligger i underområdet i Basto, med 3 ha plantet vingårder, hvor
dominerer Avesso, Azal og Arinto varianter. I Sousa delregionen har vi ca
1,5 hektar Alvarinho og Avesso. Vi produserer for det meste hvite viner og
gjenoppretter gamle vinranker av røde varianter, siden vi ønsker å
opprettholde den regionale tradisjonen for å produsere Red Vinho Verde,
mens den andre gjæringen foregår i flaske.
• I 2016 debuterte vinene fra 2015-høsten. Teppo Fish, Wanabi og Olo er 3
hvite viner å oppdage og bli forelsket i!
17.10.2017
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Nå smaking….
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Aperitif og Dessertvin
•

Solheiro Alvarinho Bruto 2013,
234,90

•
•
•
•
•
•
•

• Niepoort Tawny 10 Years Old,
Kr. 164,90

Farge: Lett Lys.
Lukt: Sitrus, epler, mineraler, tropisk frukt og gjær.
Smak: Frisk med fon mousse. Frukt og mineraler.
Råstoff: Alvarinho 100%
Område: Portugal, Mhino – Vinho Verde.
Innhold: Alkohol 12,50% Sukker: 6 g/l Syre: 6,5 g/l
Produsent: Quinta de Soalheiro

•
•
•

Farge: Middels dyp rødbrun.
Lukt: Fint utviklet aroma av tørket frukt, nype og lakris.
Smak: Preg av tørket frukt, nype og lakris, hint av mineraler i
ettersmaken
Råstoff: Touriga Nacional, Barroca, Tinta Roriz, Tinta Cão,
Souzão
Område: Portugal, Douro
Metode:
Delvis gjæring i lagares og ståltanker før tilsetting av
druebrennevin. 10 års fatlagring i små gamle eikefat
Produsent: Nieeport

•
•
•
•
•
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Vinliste - Røde
Vin nr.

Vin

Drue

Årgang

Område

Pris

1

Niepoort Lagar de Baixo

Baga 100%

2012

Beiras,
Bairrada

199,90

2

Niepoort Conciso

Baga 60%, Jaen 40%

2012

Beiras

334,90

3

Niepoort Redoma

Tinta amarela,
touriga francesa og
tinta roriz

2014

Douro

249,90

4

Niepoort Charme

Tinta Roriz,
Touriga Franca

2014

Douro

570,00

Niepoort Batuta

Tinta Roriz, Touriga
Franca, Touriga
Nacional, Tinta
Amarela

2011

Douro

599,90

Quinta do Pégo Douro

Tinta Barroca, Tinta
Roriz, Tinto Cão,
Touriga Nacional,
Touriga Franca

2012

Douro

299,90

7

Casa Ferreirinha Quinta da Leda

Touriga Franca,
Touriga Nacional,
Tinta Roriz

2011

Douro

329,90

8

Colares Chitas

Ramisco 100%

1997

Colares

299,00

5
6
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