Nieuw in het gamma: Torre do Frade & Quinta do Pôpa
* klik op het logo voor een overzicht van alle wijntjes

Torre do Frade, Alentejo
De Herdade Torre do Frade, gelegen in Portalegre in het hoge Alentejo bestaat sinds
1384 en kent een rijke geschiedenis. Van 1384 tot 1834 was dit kasteel een klooster
waar wijn werd geproduceerd op basis van oude recepten die door de Romeinen
waren achtergelaten. In 1839 werd deze mooie en grote eigendom van 3.000 hectare,
gekocht door de familie Bagulho Albino

Dit mooie en traditievolle chateau werd ten tijde van de Portugese Revolutie (1974) in
beslag genomen door de communisten. Toen de familie in 1980 kon terugkeren was
de ontzetting groot! De communisten hadden alles compleet verwoest, het enige wat
zij achterlieten was een oude tractor, die vandaag de dag nog steeds op het landgoed
te bezichtigen is. De familie Albino heeft al hun geld moeten investeren om alles op te
bouwen zoals voorheen, zoals de kurkenbomen, olijfbomen, de graanvelden, het vee,
de wijngaarden en gebouwen. Een hele karwei !

In 1999 werden de wijnstokken op 40 hectare land aangeplant. In 2004 werd de eerste
wijn van de Herdade Torre do Frade Tinto Reserva 2004 gemaakt en in 2006 was deze
wijn exclusief op de Portugese markt te verkrijgen. Na verschillende internationale- en
nationale prijzen te hebben gewonnen, was in 2011 de Virgo Tinto en de Virgo Branco
klaar voor wereldwijd export.

Meest populaire wijn(-10% introductiekorting)

Torre do Frade Tinto Reserva 2007
91/100
Decanter Best Buy 2017
€28,1 €25,29

Quinta do Pôpa Douro
De geschiedenis begint bij Quinta do Vidiedo, deoorspronkelijke naam van het
landgoed, met Francisco Ferreira, de zoon van een rijke wijnboer. Al snel lopen de wijn
en de grond uit de Douro, figuurlijk, door de aderen van Francisco. Francisco liet het

landgoed na aan zijn zoon, José Ferreira, die de erfenis, bestaande uit steen en
wijnstokken, dankbaar aannam. Op dat moment was de wijngaard slechts 9 hectare
groot. José vervulde zijn vaders droom door de beste wijn te gaan produceren op een
bevoorrechte positie gelegen landgoed aan de rivier de Douro. Het landgoed werd
vernoemd tot Quinta do Pôpa ter ere van zijn vader Francisco, bijgenaamd Pôpa,
vanwege zijn onberispelijke pompadoer kapsel.

In 2007 nam zoon Stéphane de leiding van zijn vader José over en startte met de
productie van wijn onder leiding van de zeer gevierde wijnmaker uit de Bairrada, Luis
Pato. Deze samenwerking is het succes van dit wijnhuis geworden. Het team is niet
bang om te innoveren en iets nieuws te proberen. Primair, of het nu gaat om het
verbeteren van het karakter van de wijnen of, secundair, om de marketing. De wijnen
zijn prachtig, evenals de etiketten en algehele uitmonstering.

Indrukwekkend is het prachtige landgoed en de bewogen en rijke geschiedenis van dit
familiewijnhuis. Verrassend om te weten dat bij Pôpa nog steeds gebruik gemaakt
wordt van de traditionele Lagares methode, ofwel vinificatie middels voetpersing in
granieten tanks voor veel van hun topwijnen.
Het zijn nog steeds wijnen uit de Douro, maar volgens een nieuwe stijl. Mooi vol van
smaak en structuur en met een (fluweel)zachte afdronk. Wat een sensaties!
Hard op weg om één van de beste wijnhuizen van Portugal te worden.
Meest populaire wijnen (-10% introductieprijs)

Quinta do Popa Tinto 2014

Quinta do Popa Branco 2016
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Vinho Grandes Escolhas

Revista de Vinhos

€12,1 €10,89

€12,1 10,89
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