
Top Druivenrassen uit Portugal - Maart 2017 

Indien niet de Franse druivenrassen,  maar Portugese druivenrassen de 

wereld zouden domineren, welke wijnen zouden we dan nu drinken? 

Als ik u zou vragen mij 2 top druivenrassen op te noemen waar je het eerst aan denkt, 

welke zouden deze dan zijn ? 

Veel kans dat u aan Cabernet Sauvignon en Merlot dacht. Niet verwonderlijk omdat dit dan 

ook de 2 meest aangeplante druivenrassen ter wereld zijn. Waarom ?  Waarschijnlijk om 

hun inherente kwaliteiten. Doch, de kwaliteit van de druif is maar de helft van het verhaal 

want er zijn wel nog andere druiven dan Cabernet Sauvignon met dezelfde complexe 

aroma’s en bewaarpotentieel als kwaliteiten; er is dus meer dat meetelt en dat is 

Marketing, “Beperkte opties beperken de gelegenheid tot diversiteit”. 

Bordeaux was waarschijnlijk toen de meest geschikte en best gelegen regio voor de 

marketing van hun wijnen op basis van Cabernet Sauvignon, Merlot & Sauvignon Blanc, 

druiven afkomstig uit deze streek. Daar deze druiven je al direct bekend in de oren klinken 

bewijst hoe sterk deze al geïntegreerd zijn in onze kennis over wijnen. Een andere regio is 

Bourgogne, bekend van de Chardonnay & Pinot Noir.  Het vervolg van dit verhaal kennen 

we ondertussen. 

 

 

 



 

In een alternatieve wereld waren onze wereldtopwijnen gemaakt met Touriga Nacional ipv 

Cabernet Sauvignon, Touriga Franca ipv Merlot, Encruzado ipv Chardonnay, Jaen ipv Syrah, 

Baga ipv Pinot Noir en Alvarinho ipv Pinot gris. In onze blog zal ik binnenkort ingaan op het 

waarom. 

Niet vergeten ! Deze maand voor een laatste keer  2,5% korting   op alle TOPWIJNEN uit  

ons gamma, ongeacht het aantal flessen en dit zolang de voorraad strekt. Topwijnen zijn 

wijnen die minstens een score hebben gekregen van 90/100 of 17,5/20 . Onze topwijnen 

vindt u terug in de rubriek Onze Promoties  

 

In onze volgende nieuwsbrief  vertellen we u meer over de contacten die we gelegd 

hebben op Sisab - de grootste Portugese wijnbeurs - en de stille- en portowijnen die wij 

binnenkort zelf zullen invoeren en toevoegen aan ons reeds uitgebreid gamma.   

Onze Selectie Wijnen van Portugese 

Topdruiven* 

   

Casa de Santar 

Touriga Nacional 2010 

€21,50 

17/20 

Revista de Vinhos 

Quinta de Cabriz 

Touriga Nacional 2010 

€17 

16,5/20 

Revista de Vinhos 

Herdade Sao Miguel 

Touriga Franca 2009 

€15,5 

16/20 

Revista de Vinhos 

https://www.portevinho.be/blog
https://www.portevinho.be/onze-promoties
https://www.portevinho.be/rode-wijn/casa-de-santar-touriga-nacional-2010
https://www.portevinho.be/rode-wijn/cabriz-touriga-nacional-2010-tinto
https://www.portevinho.be/rode-wijn/herdade-de-sao-miguel-touriga-franca-tin


 

   

Ribeiro Santo 
Encruzado 2015 

€11,2  

16,5/20 

Revista de Vinhos 

Quinta de Lemos 
Jaen 2007 

€22,3  

16,5/20 

Revista de Vinhos 

Quinta da Pedra 
Alvarinho 2011 

€23,3  

 

*Door op de foto’s te klikken komt u terecht op de informatiefiche van de wijn, en indien u wenst kan u deze 

onmiddellijk toevoegen aan uw winkelwagen 

Vergelijk onze prijzen en laat ons weten 

waar u goedkoper vindt  

 

Ons volledige gamma wijnen: Prijslijst - Onze wijnaccessoires  al ontdekt ? 

 

 

 

                    
                      

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portevinho.be/shops/portevinho/cms/prijslijst-portevinho.pdf
https://www.portevinho.be/wijnaccessoires
https://www.facebook.com/portevinho/
http://www.wine-searcher.com/merchant/110652
https://www.portevinho.be
https://www.portevinho.be/witte-wijn/ribeiro-santo-encruzado-branco-2015
https://www.portevinho.be/rode-wijn/quinta-de-lemos-jaen-tinto-2007
https://www.portevinho.be/witte-wijn/quinta-da-pedra-alvarinho-2011

