
Månedens Vin (3-2015) Alentejo/Pacific Northwest 

MARTS’ VIN 

fra den gamle verden: 
 

SYDPORTUGAL 

  

Siden årtusindskiftet er de mest interessante portugisiske rødvine 
kommet fra Douro i nord og fra Alentejo i syd. Vinene fra det 
danskejede Cortes de Cima er ikke på markedet for tiden, men 
der er andre gode muligheder i Alentejo.  
  
  
Af HENRIK OLDENBURG 

  
 

16,5/20 

Herdade do Esporão Verdelho, 2011, Vinho Regional Alentejano 

“Madeiradruen Verdelho giver også gode resultater på fastlandet, som her I 
Alentejo, hvor dens vanillesmag, dens solide krop, beherskede syre og robuste 
charme samarbejder fint. Den har aroma og dæmpede tropiske udtryk fra fersken, 
men vanillen overdøver alt. Det giver en personlig og mildt overlegen hvidvin, 
moderne i stil, alsidig på middagsbordet.” 

105,00 kr.                        www.kogs.dk 

  
16/20 

Fiuza Premium, 2011, Vinho Regional Tejo 

”Det sker ikke så tit, at Chardonnay og Alvarinho forelsker sig i hinanden i samme 
flaske, men det gør de i denne undtagelse fra omegnen af Tejofloden - og signeret 
den dygtige australske winemaker Peter Bright. Den forener Chardonnays elegance 
med Alvarinhos aromatiske friskhed og bidrager med sine egne små, tropiske 
nuancer af ananas og fersken. Det er en vin med friskhed og indhold, der smager 
træfrit og dejligt.” 

90,00 kr.                          www.cavalcade.dk 

  
 14/20 

Santa Vitória Branco Reserva, 2012, Vinho Regional Alentejano 

”Vanillefrisk, tør, syresvag og meget moderne portugisisk hvidvin på de lokale druer 
Arinto og Verdelho. Ukompliceret, træfri og frisk, frisk, frisk…” 

59,00 kr.                          www.nordjysk-vinimport.dk 

  
  

http://www.kogs.dk/
http://www.cavalcade.dk/
http://www.nordjysk-vinimport.dk/


14,5/20 

Santa Vitória Rosé Reserva, 2013, Vinho Regional Alentejano 

“Frisk, ukompliceret sommervin, der er lige til terrassen eller grillen. Frugtig, ren og 
frisk, træfri og fordringsløs. Halvtør og med pæn syrebalance.” 

59,00 kr.    www.nordjysk-vinimport.dk 

  
16,5/20 

Herdadedo Esporão, Quatro Castas, 2013, Vinho Regional Alentejano 

“Quatro Castas hentyder til de 4 druer, i denne årgang Touriga Nacional, Alicante 
Bouschet, Aragônez og den lidet kendte Tinta Miúda, der ifølge etiketten har 
bidraget med 25% hver. Herdade do Esporão er Sydportugals lokomotiv på 
kvalitetssporet, og selv om denne udgave ikke er deres topvin,  har den både frugt, 
karakter og charme. Tør, saftig og rigtig nydelig.” 

129,00 kr.                        www.kogs.dk 

  
16/20 

Terra d’Alter Reserva, 2011, Vinho Regional Aletejano 

“Næst efter topvinen Outeiro er det firmaets prestigevin, så den har ligget på 
egetræ, 22 mdr. endda. Det smages, og ved første sip ikke kun til det bedre. 
Druernes medfødte friskhed er omklamret af kokos og røg fra træet, og da egetræ 
altid betyder højere pris, skal nogen jo betale den. Men giv den 15-20 min. luft, og 
den glemmer, at den skal spille fornem. Den bliver blød i knæene - og i hvert fald i 
glasset – den samler sig og får charme og karakter, og ikke mindst: frugten tager 
effektivt kvælertag på egetræet. Hurra for det. De lokale druer Trincadeira (Tinta 
Amarela i Douro), Tinta Caiada og Aragônez(Tempranillo) er et muntert og frisk 
trekløver, der er plukket overbevisende af winemaker Peter Bright.” 

92,00 kr.                          www.cavalcade.dk 

  
15,5/20 

Terra d’Alter Aragônez, 2011, Vinho Regional Alentejano 

“Aragônez er en populær drue i Sydportugal , og man forstår det godt, når den får 
lov til at udfolde sin ligefremme, bærfrugtige kvaliteter uden generende egetræ. Det 
er en spændende, krydret drue med sin helt private robuste charme – man forstå 
måske bedre dens succes, når man betænker, at den er identisk med spaniernes 
Tempranillo og Tinta Roriz i Douro. Frugtfrisk, dejlig, personlig rødvin.” 

68,00 kr.                          www.cavalcade.dk 

  
15/20 

Santa Vitória Tinto Grande Reserva, 2009, Vinho Regional Alentejano 

“En usædvanlig, international blanding af Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon og 
Syrah.  Heldigvis smager den mere af sund frugt end af de 11 mdr. på nye franske 
fade. Desværre taber frugten pusten efter et par timer i glasset, så træk op, skænk 
op og drik, mens den stadig har den frugtige friskhed.” 

http://www.nordjysk-vinimport.dk/
http://www.kogs.dk/
http://www.cavalcade.dk/
http://www.cavalcade.dk/


133,00 kr.                        www.nordjysk-vinimport.dk 

   
14,5/20 

Santa Vitória Tinto Reserva, 2012, Vinho Regional Alentejano 

“Veloplagt repræsentant for Alentejos ubekymrede friskhed. Ung, frugtig, uden 
træsmag, selv om den iflg. producenten har ligget 9 mdr. på små fade. Syren spiller 
med, så det er en madvin, og en dejlig, uhøjtidelig madvin, der tør være sig selv.” 

67,00 kr.                          www.nordjysk-vinimport.dk 

  
14,5/20 

Terra d’Alter Touriga Nacional, 2012, Vinho Regional Alentejano 

“Portvinslandets mest populære drue i moderne, ret venlig udgave. Den er ikke så 
magtfuld og tanninholdig her, derimod enkel og let tilgængelig.” 

68,00 kr.                          www.cavalcade.dk 

  
14/20 

Raparigada Quinta, Colheita Seleccionada, 2010, Vinho Regional Alentejano 

“Hyggelig og sympatisk Alentejovin, der ikke bliver mindre hyggelig og sympatisk af, 
man kender prisen. Stilen er ren og enkel, druerne lokale, smagen har lidt 
druesødme, og de angivne 6 mdr.på amerikansk egetræ har ikke skadet noget. 
Konklusionen er, ja: Hyggelig og sympatisk.” 

54,95 kr.                          www.amka.dk 

   
14/20 

Fiuza Merlot/Touriga Nacional, 2012, Vinho Regional Tejo 

“Topdruen fra Saint-Émilion mixet med Portvinens topdrue giver desværre ikke 
nogen topvin.  Der er små glimt af Merlots mildt krydrede elegance og af Touriga 
Nacionals muskuløse potens, men det er kun små glimt, og i glasset har de ikke 
meget at sige hinanden. Men de giver saft, lidt krydderi og en lang, robust 
bærsmag.” 

65,00 kr.                          www.cavalcade.dk 

  
13,5/20 

Ciconia, 2014, Vinho Regional Alentejano 

”Den er måske ikke noget, særligt, men det er prisen heller ikke. Og så er den 
alligevel ren, træfri, ukompliceret og anderledes, sikkert fordi den er lavet af 
Portvinsdruen Touriga Nacional + Rhônedruen Syrah + den lokale Aragônez. 
Uhøjtidelig smag af røde bær, ikke af sorte.” 

45,00 kr.                          www.viniportugal.dk 

  
13/20 

Segredos de São Miguel, 2014, Vinho Regional Alentejano 

”Meget frisk, meget ung og meget ligetil. Ingen egetræ, men lidt slåen og godt 

http://www.nordjysk-vinimport.dk/
http://www.nordjysk-vinimport.dk/
http://www.cavalcade.dk/
http://www.amka.dk/
http://www.cavalcade.dk/
http://www.viniportugal.dk/


humør, foruden en knivspids landlig uskyld. ” 

35,00 kr.                          www.viniportugal.dk 

  
13/20 

Fiuza Premium Alicante Bouschet, 2012, Vinho Regional Tejo 

“Alicante er en overproduktiv, bidsk drue, der især vokser, hvor de andre druer ikke 
gide være, for eksempel i Midi og i Sydportugal. Her er den barsk og blød, saftig, 
robust og charmeforladt. Den overgiver sig sjældent, og i hvert fald ikke til kokos og 
marcipan fra fadlagring.” 

90,00 kr.                          www.cavalcade.dk 

  
  

********************************************* 
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