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Het was toch een beetje feest op maandagavond de Ie maart toen we elkaar na een lange 
afwezigheid weer eens konden zien en "spreken", zei het dan via een plastic schermpje. Het bestuur 
had de gelukkige, en vooral de praktische gedachte gehad dat er weer eens wat moest gebeuren, 
vooral omdat het uitzicht op een samenkomst nog wel even achter de horizon verborgen blijft. 
Prima idee dus, men heeft zich veel moeite getroost om deze Portugese proeverij op poten te zetten, 
en naar mijn idee met veel succes. 
Een aantal dagen geleden plofte een goed verpakte doos met spiritualiën op de deurmat, er kwam 
geen vloeistof te voorschijn, dus alles heel en klaar voor het proeven. Mocht ik steeds na elke 
proeverij voor u een Gildeglas in elkaar zetten, de laatste was denk ik van de Bordeaux-proeverij, 
dit stukje proza zal er wat anders uitzien. Geen etiketten, nauwelijks meningen van de proevers, 
maar... Jacqueline heeft prachtige proefnotities gemaakt en die ga ik hier graag gebruiken, 
bovendien staan er al een heleboel nuttige zaken op uw mail. 
Misschien is het wel aardig om bij deze een klein stukje Gilde-historie te laten herleven. Het is al 
vrij lang geleden dat we een Portugese proeverij hebben gehouden, en dus best interessant omdat 
weer eens op het programma te zetten. Trouwens een compliment voor onze nieuwe wijnmeester 
Ilse die zich heel erg goed van haar"maiden-proeverij"taak heeft gekweten. 
Maar nu de historie, de afdeling Utrecht heeft in het verleden, maar ook als Nederlands Wijngilde, 
vele festiviteiten met Portugese wijnen georganiseerd. In Kasteel Maurick (Vught) een grote 
wijrmiarkt met Utrecht als Portugese vertegenwoordiger. Onze wijnreis naar Portugal, en vooral niet 
te vergeten het Kapittel in Utrecht in Grand Hotel des Pays-Bas waar onze huidige voorzitter met 
haar zus Martine het ontvangstcomité vormden, gekleed in Portugese klederdracht ,waar ook de 
ambassadeur aanwezig was en het feest opende! 
Maar nu weer terug naar deze maandagavond. We hadden bij de acht flesjes een mooie temperatuur-
richtlijn gekregen konden we met het feestje beginnen. 
Afgezien van de vooraf-informatie, heeft u inmiddels een negental pagina's ontvangen met alle rele-
vante informatie betreffende Portugal, en dat zag er allemaal prima uit. Ik beperk mij dus tot de 
proefnotities. 
Misschien lijkt het wat ongebruikelijk om te beginnen met een witte port, wij hebben daar denk ik 
geen enkele, of nauwelijks ervaring mee, maar in Portugal is dat zeker niet ongewoon. Bubbeltjes 
water bij de wijn lijkt al helemaal zondigen, echter het hoge alcoholgehalte in de zomer vraagt om 
enige verdunning. De Presidential Port had een mooie oranje-gele kleur met geuren van bittere 
sinaasappel, amandelen en honing. Een tikje vanille en een mooie zoettoon deden een mooie wijn 
vermoeden. Dat bleek geheel en al waar In de mond zachte zoeten en zuren, rozijnen en amandelen. 
De vanille-tonen gaven zijn houtrijping aan. Goede niet te zoete wijn met een lange afdronk. 
Misschien helaas, heeft de witte port hier nauwelijks enige traditie en niet echt veel liefliebbers. 
Mooi begin van de proeverij 



De eerste droge witte wijn, de Alvarinho uit de streek Alentejo is dan ineens heel wat anders. Niet 
alleen van dikte en zoetheid maar ook de zuren vallen dan ineens sterk op. Hier overheersen de 
groene appel en citrus. Hoog in zijn zuren en ook bitters. Een wijn met niet zoveel diepgang, is 
gauw weg, terwijl de afdronk bitters nalaat. Voor de liefhebbers. 
We kunnen met enige zekerheid stellen dat de naam Vinho Verde misschien wel tot de bekendste 
wijnnamen van Portugal behoort. We kennen hem/haar dan ook in diverse kwaliteiten, van magere 
wat zure wijn tot een fijne witte wijn met veel nuances. Wijn 3 behoort zeker tot die laatste 
categorie. De Alvarinho druif kennen we ook als een Spaanse versie, zij 
het dat er dan de naam Albarino op staat. De Loulero-druif die ook in deze wijn voorkomt dankt 

zijn naam aan het toegeschreven aroma van laurier. De Alvariho-wdjnen kenmerken zich door iets 
meer alcohol, meer geuren en een wat langere levensduur. Op andere plaatsen waar de Alvarinho 

leverde dat weinig succes op. Wij proefden een bleekgele heldere wijn met in de neus wat tropisch 
fruit, lichees en wat citrustonen. Een zoetje in de mond maar ook voldoende zuren om de balans op 
orde te houden. Kan tegen vette vis zonder te wringen. Goed glas. 
Toen wij jaren geleden met de afd. Utrecht op wijnreis waren deden we ook dit gebied aan. 
In de Vinho Verde bezochten we ook een wijnboerderij waar wij met groot vertoon werden 
ontvangen. Toen onze bus de oprijlaan indraaide stond het ontvangstcomité bestaande uit de hele 
famiUe, ons al op te wachten. Hoewel het wijnassortiment niet heel uitgebreid bleek te zijn, maar 
wel van een mooie kwaliteit, werden we getracteerd op fraai opgemaakte schotels (wat niet was 
afgesproken) maar door ons zeer werden gewaardeerd evenals de rondleiding. Wij hadden toen de 
gewoonte om bij het afscheid altijd het lint om te hangen bij de gastvrouw/heer als blijk van 
waardering voor de ontvangst. Zo ook hier, ik heb nog nooit iemand zo zien glunderen als opa die 
op een soort troon-stoel zat met wandelstok. Bij het hek, toen we wegreden weer de hele familie 
die ons stond uit zwaaien. Zou dat nu nog zo zijn? 
We gaan op weg met onze proeverij naar de Dao, een gebied dat de meeste wijnliefhebbers wel 
kennen en jaren geleden al tot dè bekendste streken behoort. De gebruikte druivensoorten zijn voor 
de meeste wdjnliefhebbers niet geheel onbekend, immers Touriga Nacional, Tinta Roriz zijn druiven 
die ook veelal voor de Port worden gebruikt. Aardige bijkomstigheid kan zijn dat veel 
gerenommeerde Porthuizen tegenwoordig ook gewone rode wijnen op de markt brengen, en vaak 
van uitstekende kwaliteit. Maar terug naar de Dao-wijn. Van Maria da Santer Dao proefden wij een 
lichtrode paarse wijn met in de neus tonen van aardbei en ander rood fruit, aangenaam. In de mond 
smaken van cranberry's, krieken en wat peperigs. Opvallend een toe^e kruidnagel. Ook wat 
houttonen. Prima glas wijn, en volgens Jacqueline heerlijk met walnoten. 
Als we het dan toch over de Douro hebben, dan komen we met de volgende wijn goed in de buurt. 
De Trapadinhais Reserva DOC Tinto gemaakt van de bekende Douro/Port-druiven Touriga Franca, 
dè druif in de Douro, samen met de Tinto Cao en de Touriga Nacional. 
Brengt misschien geen spectaculaire wijnen voort, maar wel heel aangename, gezien ook deze 
2016. De wijn rijpt negen maanden op hout en geeft deze diepte en kracht. In de neus van de wijn 
geuren van zwarte kersen, pruimen, venkel en hout, die we ook in zijn smaken terugvinden. Stevig 
in de mond en mooi zacht geworden door zijn houtrijping. Mooi glas wijn. 
Voor wijn zes gaan we naar het zuiden om daar in de Alentejo weer de Touriga Nacional -druif 
tegen te komen. Het wijnjaar is 2016. Deze Touriga Nacional Mingorra kenmerkt zich door zijn 
donkerrode kleur en geuren van teer, tabak en donker fruit. De vanille komt in het begin moeilijk 
los. Stevige wijn met duidelijke houttonen (12mnd). Pittig glas met een mooie lange afdronk. Nog 
lekkerder met een geitenkaasje. Blinkt vooral uit door zijn heerlijk fluit. 
De volgende twee wijnen behoren denk ik zeker niet tot de bekendste Portuge wijnen. Een beetje 
weggestopt in het zuid-westen vinden we op een schiereiland de stad Sétubal met wijnen die o.a. de 
naam Moscatel de Sétubal voeren. Maar ook de rode wijnen zijn hier zeer de moeite waard. Kregen 
we als toetje de Moscatel te proeven, eerst de rode wijn met de druiven Castelao en de Touriga 
Nacional. Deze Malo Gold Reserva Sétubal wordt gemaakt van oude stokken en met de hand 
geplukt en krijgen 6 maanden houtopvoeding. Het jaar 2016. 



Dat men hier niet schroomt om zich buiten de gebaande paden te begeven, blijkt uit de gebruikte 
druivensoorten zoals de Syrah en Cabemet-Sauvignon. In het glas een bijna donkere roodbruine 
kleur, met in de neus rijp rood fruit, vanille en alcoholische tonen. In de mond mooi rood fruit, 
krachtige tannines en hout. Toch wel de mooiste van het Portugese wijnbal, maar met geitenkaas 
nog mooier. Laten we bij deze wijn de kaas achterwege, dan kiest Jacqueline voor wijn 6. 
Al met al een prachtige afsluiter van de witte en rode wijnen met als dessert de Moscatel de Sétubal. 
Ik sprak u al zo even aan het begin van dit verslagje over de Portugese proeverij in het jaar 1983 in 
Utrecht. Daar maakten vsdj als toen beginnende wijnliefhebbers kennis met deze wijn, hadden we 
nooit van gehoord. Eén van onze, nu oud lid, heeft deze fles van Fonseca tot voor een paar jaar 
geleden bewaard en hem bij een etentje opengetrokken. NOG in fantastische conditie. 
Deze versterkte wijn, 17% is een prima voorbeeld hoe een dergelijke wijn kan smaken. In de neus 
sinaasappel, rozijnen en geconfijt fruit. In de mond komen de overeenkomstige aroma's weer terug 
zij het met mooie zuren en zoeten. Prima in balans en met een lange afdronk. Heerlijk glas. 
Dit was het einde van een wat vreemde proeverij, maar wel een heel interessante en mooie 
verzorgde happening. De bijgevoegde beschrijvingen waren zeer verzorgd met prima commentaren. 
Ik heb hier een beetje het geluid laten horen van de proeverij als deelnemer met vooral het prima 
commentaar (hoe kan het ook anders), van Jacqueline. Ik zou zeggen tot spoedig ziens, we blijven 
maar optimistisch ! 
P.S. In de berichten van het bestuur, zojuist binnengekomen, lees ik dat er op 17 mei weer een 
proeverij zal plaatsvinden via het beeldscherm, ditmaal met wijnen van de wijnstreek Bergerac met 
als presentator Kees Kraai. Hadden we het in dit verslag over druivensoorten uit b.v. de Douro, 
dan blijkt dat men in de zuidelijke streken van Frankrijk er toe overgaat warmtebestendige(r) 
druivensoorten toe te laten. Waarvan acte. ^ ^ 
Gr. Mede namens Jacqueline, Piet Vos 


