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Nr 6, 2020 - Portugal 

Hej, 

 

sakta men säkert verkar vinprovningar komma igång igen, men med färre deltagare och längre 

mellan borden. Det här får vi leva med, ingen vet hur länge, men anpassar man arrangemangen klokt 

så går det ju bra. I veckan var jag hos portugisiska handelskammaren och provade viner, och som 

vanligt med Portugal är det utmärkta viner, oftast till väldigt bra priser. 

 

I Portugal har man bevarat över 250 lokala, traditionella druvsorter, som sällan återfinns i andra 

länder. Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz (Tempranillo i Spanien), Baga och Castelão är 

vanliga blå kvalitetsdruvor. Alvarinho (Albarino i Spanien), Loureiro, Malvasia Fina och Arinto är 

några av de vita toppdruvorna. Oftast är de klassiska portugisiska vinerna gjorda av en kombination 

av druvor, där en bidrar med frukt, en med fyllighet och "ryggrad", en med arombukett och så vidare. 

 

Man har också bevarat en del gamla 

metoder. I vingården kan det växa många 

olika druvsorter sida vid sida, druvor som 

gemensamt är råvara för vinet. Detta 

kallas "field blend" och ger viner med 

bred, komplex smak. Se bilden till höger, 

där till och med blå och gröna druvor 

växer sida vid sida. (Foto: Karin 

Lindholm). Prestigeviner fottrampas 

alltjämt i stora kar av granit (lagares).  

 

Parallellt med det gamla finns moderna 

metoder, maskinell skörd, temperatur-

kontrollerad jäsning i rostfria ståltankar 

och toppmoderna tappningslinjer. En del 

vinmakare gör viner i internationell, 

modern stil, och då använder man kanske 

Chardonnay, Syrah eller Cabernet 

Sauvignon. 
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Från provningen har jag valt ut ett vitt och två röda, i min smak mycket goda och prisvärda viner. 

Det vita är Quinta do Ameal Nr 79843 Loureiro 2018 för 149  kronor. Det har en parfymerad och 

blommig doft, typisk för druvsorten. I smaken finns frisk syra, en del parfym och gula frukter samt 

mineralitet. Det här dricker jag till skaldjur och lättare fiskrätter. Vinet är ekologiskt. 

 

Från Dão kommer det röda Casa de Santar Nr 79099 Reserva Red 2014 för 169 kronor. Kanske 

minns du Dão som ett distrikt för enkla vardagsviner, men då är det dags att tänka om. Det här vinet 

är allt annat än enkelt. Fast jag dricker det gärna alla dagar, även på vardagar☺. I doften hittar jag 

lite rök från att det har lagrats på rostade ekfat, samt kryddor och frukt. Eftersom det börjar bli äldre 

så har det i smaken utvecklats lite mognadstoner. Smaken är nu elegant, kryddig och i utmärkt 

balans, ganska kraftig med en hel del blå frukt. Det här kommer bli gott att dricka till höstens grytor, 

vilt och svamp. 

 

Dagens "bästa köp" är det likaså mycket goda Quinta de Porrais Nr 74360 Tinto 2015 för 149 

kronor. Vinet kommer från Douro i norr, och består av de för distriktet mycket typiska druvorna 

Touriga Nacional 40%, Tinta Barroca 30% och Sousão 30%. I den goda, varierade doften hittar man 

bland annat violer - typiskt för Touriga Nacional. Det finns även mycket blå frukt. Smaken är 

medelkraftig, varm och god, elegant och i bra balans. Vinet kan kombineras med det mesta, gärna 

rätter av kalv, nöt eller lamm, men inte för kraftiga. Spara gorgonzolasåsen till en annan gång. 

 

Slutligen kan jag inte prata om Portugal utan att nämna portvin, även om det inte var med några på 

provningen. Är du ovan vid port föreslår jag att börja öva med en flaska Graham's Quinta dos 

Malvedos Nr 8091 Vintage Port 2005 eller 2006 för 399 kronor. Då är det läge att ta fram 

gorgonzola och andra goda ostar, och bara njuta. Du som är van vid portvin har säkert egna favoriter, 

och det finns ett bra urval i olika prisklasser på systembolaget. Billigare än i Portugal är de också 

ofta. 

 

Här är de viner vi rekommenderar. Observera att beställningssortimentet fungerar som vanligt. Det är 

bara att beställa, så kommer vinet till ditt lokala systembolag. 

 

Typ Dryck Pris Sortiment 

Vitt Quinta do Ameal Nr 79843 Loureiro 

2018 

149 Beställning 

Rött Casa de Santar Nr 79099 Reserva 

Red 2014 

169 Beställning 

Rött Quinta de Porrais Nr 74360 Tinto 

2015 

149 Beställning 

Portvin Graham's Quinta dos Malvedos Nr 8091 

Vintage Port 2005/2006 

399 Beställning, men 

finns ändå i 33 

butiker 

 

Jag skrev förresten min trebetygsuppsats om bordsviner från norra Portugal. Vill ni ha en provning i 

din Munskänkssektion eller vinklubb på temat Portugal så skicka ett mail till 

gunnar.lindholm@wineconsulting.se   Jag lovar att det blir en trevlig kväll! 

 

Bästa hälsningar 

 

Gunnar Lindholm, Wine Consulting Sweden 


