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er høres kun fuglefløjt og insekters summen samt 
lyden fra en enkelt ko langt væk. Landskabet er 

præget af store, øde og forholdsvis flade vidder, som de lige 
veje skærer sig igennem under den blå himmel. Ind imellem 
dukker hvide byer omkranset af mure op. Sideveje med skilte, 
hvor der står ”Rota dos Vinho do Alentejo” eller ”Adega”, 
vidner om, at regionen for alvor har taget vinproduktionen til 
sig. Et enkelt stop på vejen giver udsigt til en stor korkeg, hvor 
barken nyligt er skrællet af. Årstallet er malet på stammen, 
så der kan holdes øje med, hvornår næste høst kan foretages. 
Portugals mangeårige diktator Salazar udnævnte i sin tid 
Alentejo til landets spisekammer. Landbruget og de mange 
kornmarker dominerer stadig, men også store plantager 
med korkege, oliven og vinmarker samt kvæg, geder og får. 
Regionen strækker sig syd for Lissabon ned til Algarve og 
østpå hele vejen ind til Spanien. Alentejo, landet bag floden 
Tejo, udgør næsten en tredjedel af Portugals samlede areal, 
men indbyggermæssigt kun ca. 5 %, så der er langt mellem 
byerne. 
Som vinregion har Alentejo et ben plantet i landets 
traditioner med lokale druesorter og håndværksmæssig 
fremstilling og et andet i storproduktion med internationalt 
tilsnit. De gamle kooperativer, som dominerede under 
Salazars Estado Novo, laver stadig vin, men store ranchagtige 
ejendomme som i Californiens Nappa Valley vinder frem 
med deres moderne produktionsfaciliteter og en blanding af 
lokale, nationale og internationale druesorter. 
Flere af vingårdene blev eksproprieret efter revolutionen i 
1974. Det gjaldt f.eks. Herdade do Mouchão, som først kom 
tilbage på familien Reynolds hænder i 1985. Derefter forestod 
der et større arbejde med at nyplante og renovere, fortæller 
Iain Reynolds Richardson.
”Omkring 1985 var de fleste vinmarker døende og 
uproduktive, så vi måtte genplante det hele, ligesom vi måtte 

reparere fadene i vinkælderen og installere elektricitet samt 
pumpe- og kølesystemer.” 
Generelt skete der en stor udvikling i regionen efter 
revolutionen og den efterfølgende privatisering, hvor nye 
ejere tog over, nyplantede og moderniserede. De nye ejere 
af giganten Herdade de Esporão, Joaquim Bandeira og José 
Roquette, igangsatte således en større modernisering, inden 
de kunne lancere Esporão som eget brand på markedet i 1985. 
Stilmæssigt kan en del vine virke nærmest oversøiske i stilen 
med deres præg af varme, sol og betydelig fadlagring samt 
deres ofte høje alkoholprocent. Det er nok ikke tilfældigt, at 
australieren David Bavenstock har vundet hævd som chef 
winemaker hos Esporão, der med sine 576 hektar hører til 
en af de største producenter i landet. Anderledes og mere 
rustikt kan det være hos mindre – efter Alentejo-målestok – 
producenter som Herdade do Mouchão, hvor druerne stadig 
håndplukkes og fodpresses i store lagares (sten- eller stålkar). 
Klimaet i Alentejo er overordnet præget af varme somre med 
kølige nætter, men det varierer dog fra nord til syd ligesom 
højderne i nord og ind mod Spanien – især i underregionen 
Portalegre – giver et køligere klima end på de store flade 
vidder. Jordbunden er en blanding af fed muld, granit, 
kalksten og glimmerskiffer. Eller som winemaker Sandra 
Alves fra Herdade de Esporão udtrykker det, når hun forklarer 
regionens gode muligheder for at producere forskelligartet 
vin:
”Alentejo har forskelligt klima fra nord til syd. Der er 
mange forskellige druesorter, forskellige jordbundsforhold 
og terroirs. Skal jeg generalisere og karakterisere vine fra 
Alentejo, vil jeg bruge ord som frugtrig, cremet, intensitet og 
originalitet.” 
Og sådan er vinene, når de er bedst, og når frugt og fad 
balanceres med syre og friskhed. Tidligere endte det desværre 
ofte med enten rå og umodne eller overmodne røde vine, og 
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hvide der havde fået al for meget fad. Den slags findes stadig, 
men tendensen synes at gå mod en friskere og mere enkelt og 
frugtpræget stil med god syre. 
Der er plantet mere end 20.000 hektar vinmarker i Alentejo 
fordelt på ca. 360 producenter. Godt halvdelen af vinen 
lanceres som DOC og resten som Vinho Regional (IGP), hvor 
der også findes fremragende kvalitet, som blot ikke lever op 
til DOC-reglerne, hvad angår f.eks. druesammensætning. 
Dertil kommer lidt mousserende vin. Før Alentejo opnåede 
sin DOC-status var flere af underregionerne demarkerede. 
Dem er der otte af: Portalegre, Borba, Redondo, Évora, 
Reguengos, Granja-Amareleja, Moura og Vidigueira. De 
vigtigste underregioner er:

Reguenos: Den største underregion, strækkende sig ind mod 
Spanien og derfor også med delvist kontinental klima med 
kolde vintre og varme somre, hvilket resulterer i kraftfulde og 
fyldige vine. Jordbund præget af sten og skiffer.
Borba: Den næststørste underregion, som traditionelt har 
været kendt for rødvine fra sine kooperativer. Området er rigt 
på marmorbrud, men har også skiffer. Har lidt mere nedbør 
og lidt lavere temperaturer end Alentejo generelt, hvilket kan 
give mere friske og elegante vine. 
Redondo: Området omkring Ossa-bjerget, som yder 
beskyttelse mod vind. Præget af kolde vintre og varme somre. 
Jordbunden består af en del granit og skiffer. 
Portalegre: Skelner sig ud, da området ligger ved bjergkæden 
Serra de São Mamede i det nordøstlige hjørne af Alentejo. 
Vinmarkerne ligger højere, hvilket giver et mere moderat 
klima og derfor grobund for friskere og mere elegante vine. 
Det bjergrige område betyder også at ejendommene er mindre 
end i det øvrige Alentejo. 
Vidigueira: Ligger mellem det øvre (Alto) og nedre (Baixo) 
Alentejo og er derfor den sydligste af underregionerne. På 
trods heraf er klimaet mildere. Var tidligere især kendt for 
sine hvidvine, men nu også for røde blends.
Alentejo er især kendt for sine rødvine, men marker i 
højderne eller ved kysten giver gode betingelser for hvide 
druer også. Det benytter f.eks. danske Hans Kristian 

Jørgensen fra Cortes de Cima sig af. Han har plantet 30 hektar 
med sauvignon blanc, verdelho, gouveio og alvarinho ved 
kysten og begrunder:
”Der er stor forskel på det indre Alentejo og kysten. Herinde 
bliver druerne sødere og federe i karakteren, hvorimod dem 
ved kysten har mere lime, mineralitet og sprødhed”. 
Af dominerede hvide sorter kan nævnes de frugtrige antão 
vaz og roupeiro, den mere syreholdige arinto samt verdelho, 
gouveio og fernão pires. Blandt de røde sorter er det især 
aragonez (alias tinta roriz i Douro og tempranillo i Spanien), 
trincadeira, alicante bouschet, alfrocheiro, touriga nacional, 
castelão, cabernet sauvignon og syrah, som gør sig gældende. 
Størstedelen af vinene er blends, men der laves også 
forskellige enkeltdruevine på såvel nationale som 
internationale sorter. Det gælder f.eks. Cortes de Cima, der 
bl.a. laver enkeltdruevine på sauvignon blanc, petit verdot, 
touriga nacional og sågar pinot noir, og Herdade do Mouchão, 
som har specialiseret sig i alicante bouschet, hvis oprindelse 
er fransk, men som synes at have fundet sit andet hjemland i 
Portugal.
”Alicante bouchet har været vores foretrukne sort siden 
1890 érne, og vi er kendt for at lave vine på druen,” fortæller 
Iain Reynolds Richardson og fortsætter:
”Selv om de lettere og blødere vine nok vil blive normen 
i Alentejo, vil vi fortsætte med at bruge de traditionelle 
metoder, men måske lagre vores vine længere fremover. 
En anden nyere tendens er brugen af mere traditionelle 
teknikker som Vinha de Talha”.  
Vinha de Talha er en særlig specialitet fra regionen baseret 
på romernes gamle teknik, hvor vinen fermenteres og lagres 
– med eller uden stilke – i store amforaer (talhas) af ler. 
Resultatet er mere rustikke vine, som fremstår med lidt mere 
syrnet frugtpræg samt noter af jord og stor mineralitet.
Mange af vingårdene i Alentejo tager mod turistbesøg. I den 
centrale by Évora kan man besøge Rota da Vinho, hvor man 
dels kan prøve skiftende smagsprøver samt på udleveret et 
kort med angivelse af vingårde tilsluttet vinruten. 
Læs mere på www.vinhosdoalentejo.pt 



Vinareal: 20.800 hektar 
heraf 14.698 hektar under 
DOC Alentejo
Antal producenter: 360 
hvoraf 97 er negocianter 
Total vinproduktion (2014):  
118 mio. liter vin hvoraf 
godt 55 mio. er under DOC 
Alentejo

Druerne: 
Røde druer: Alfrocheiro, 
alicante bouschet, 
aragonez, cabernet 
sauvignon, castelão, 
syrah, touriga nacional, 
trincadeira m.fl.

Hvide druer: Antão vaz, 
arinto, fernão pires, 
manteúdo, perrum, rabo-
de-ovelha, síria (roupeiro), 
tamarez, trincadeira-das-
pratas m.fl.

Ringe år

Ikke specielt godt år

Middelmådigt år 

Godt år 

Exceptionelt år

ÅRGANGE

2016
2015
2014
2013 
2012 
2011 
2010
2009 
2008 
2007

HERDADE DE ESPORÃO
Stor ejendom lige uden for Reguengos de 
Monsaraz, hvor man kører længe gennem 
vinmarker og forbi det karakteristiske gamle 
forsvarstårn for at komme til det flotte 
besøgscenter med restaurant og butik. De 
576 hektar vinmarker med ca. 40 forskellige 
druesorter er ved at blive omlagt til 100 

% økologisk drift. Winemakere er australske David Baverstock og portugisiske 
Sandra Alves og Luis Patrão. Introvinene fra Monte Velho leverer god kvalitet til 
prisen. Topvine er Reserva eller Private Selection, ligesom der laves udmærkede 
enkeltdruevine på f.eks. verdelho, aragonez og alicante bouchet. 

CORTES DE CIMA 
Ejet af den danske ingeniør Hans Kristian 
Jørgensen og hans amerikanske hustru Carrie 
Jørgensen, som købte den 365 hektar store 
ejendom ved Vidigueira i 1988. Dertil kommer 
vinmarker ved kysten. Slog igennem med 
signaturvinen Incognito, som fik sit navn, 
da det den gang ikke var tilladt at fremstille 

vin på syrah. Producerer i dag både blends og en række enkeltdruevine på såvel 
portugisiske som internationale sorter. Der produceres 1,5 million flasker om året. 
Winemaker er Hamilton Reis.

HERDADE DO ROCIM
Ejendommen ligger mellem Vidigueira og Cuba 
og er på ca. 100 hektar, hvoraf 70 er plantet 
med vin. Der dyrkes en lang række sorter 
og såvel røde som hvide. Ejendommen blev i 
år 2000 købt af den bredt favnende koncern 
Movicortes, som igangsatte renovering og 
opførelse af helt nye produktionsfaciliteter. 

Ønolog og winemaker er Catarina Vieira. Herdade de Rocim står bag flere serier så som 
Mariana, Olho do Mocho og Herdade do Rocim.    
 

HERDADE DO MOUCHÃO
Familien Reynolds har været involveret i 
såvel portvin som korkproduktion. Omkring 
1900-tallet købte familien den 900 hektar 
stor ejendom, plantede vin og byggede en 
adega, så der kunne laves vin på traditionel 
vis. Det gør de stadig og med stor succes. Især 
er de berømte for at få det bedste frem i den 

røde druesort Alicante Bouschet, som dominerer husets topvine. Men der laves også 
forskellige blends og hvidvin, ligesom der produceres hedvin og aguardente. 
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Herdade de Esporão Verdelho 
2016, Vinho Regional Alentejano 
Portugisisk Vinkælder | 99 kr.
100 % verdelho, ikke fadlagret. Lys 
grøngul. Duft af mandarin, citrus og 
passionsfrugt, men også mineraler. God 
friskhed, ikke så fed og fyldig. Fint med 
frugt balanceret med ok syreniveau, 
elegant og mineralsk, lidt floral og fin 
hale. Alc.: 13,2%

Cortes de Cima Branco 2015, 
Vinho Regional Alentejano
Best Selection | 149 kr.
Blend af alvarinho (50 %), sauvignon 
blanc (20 %) og viognier (30 %), 
lagret i 6 måneder dels på træ og 
dels på ståltank. Gulgrøn, medium 
intens. Intens duft af græs, citrus, 
passionsfrugt og melon. Fyldig med 
god frugtsmag, smør- og nøddenoter, 
men ikke overdrevet fadpræg. Cremet 
struktur og fin syre. Fint balanceret og 
lang, flot hale. Alc.:13% 

Herdade de Esporão Reserva 
Tinto 2014, DOC Alentejo
Portugisisk Vinkælder | 139 kr.
Blend af aragonez, trincadeira, alicante 
bouschet og lidt cabernet sauvignon. 
Lagret 12 måneder på amerikansk og 
fransk eg samt 8 måneder på flaske. 
Dyb rubin med lilla skær. Dejlig og 
ekspressiv duft af især solbær, men 
også røde bær og lidt fadnoter. Flot, 
velsmagende og fint balanceret med 
høj syre, lidt tanniner og tydeligt, men 
moderat fadpræg. Alc.: 14,5% 

Cartuxa Colheita 2013, 
DOC Alentejo
Portugisisk Vinkælder | 189 kr
Opkaldt efter kartusianermunkene, der 
boede på klosteret lidt uden for Évora. 
Blend af aragonez, alicante bouschet, 
trincadeira og cabernet sauvignon, 
lagret 12 måneder på fad og 12 måneder 
på flaske. Dyb rubin. Duft af brombær, 
hyld og lidt kaffe, men også floral og 
nærmest lidt portvinsagtig. Fyldig, men 
blød i munden med kraftig præg af 
modne kirsebær, fin syre og bløde, men 
markante tanniner. Dejlig harmonisk 
med god eftersmag. Vil vinde yderligere 
ved lagring. Alc.: 14,5% 

Herdade de Mouchão 2011, 
DOC Alentejo 
Vino Gaudium | 349 kr. 
Lavet på alicante bouschet (mere 
end 70 %) og trincadeira. Tilbringer 
24 måneder på store fade og derefter 
endnu 2-3 år på flaske før frigivelse. 
Dyb, mørk rubin. Næse med bær, florale 
noter, mynte og eukalyptus. Mørke bær 
og mineralitet samt pænt med tanniner, 
flot struktur, lidt rustik og godt med 
bid. Et fint balanceret og spændende 
glas, som kan drikkes nu, men også 
med år foran sig. Alc.:14% 

Cortes de Cima Incógnito 
2011, Vinho Regional Alentejano
Best Selection | 595 kr.
Signaturvin fra Cortes de Cima, 
lavet på 100% syrah. Mørk rubin, 
næsten uigennemsigtig. Kraftig duft 
af brombær og andre mørke bær, 
chokolade, mokka og sød lakrids. 
Meget kraftig og fyldig og med flot 
struktur, blød i munden og dejlig 
drikkevenlig. Bløde tanniner, ikke høj 
på syre, men dog balanceret, så den 
ikke bliver marmeladeagtig. På en gang 
Blockbuster og pleaser. Alc.: 14% 

Herdade do Rocim Reserva 
2014, Vinho Regional Alentejano
NordentoftWine | 139 kr. tilbudspris
Blend af touriga nacional, alicante 
bouschet og aragonez. Lagret 14 
måneder på ny fransk eg og seks 
måneder på flaske. Mørk rubin med let 
lilla kant. Ikke så kraftig i næsen, men 
fin duft af mørke bær, solbær, blomster 
og violer. Elegant og kompleks med 
bløde og integrerede tanniner samt høj 
syre. Tydeligt, men behersket fadpræg. 
Meget harmonisk og behagelig.
Alc.: 15% 

Herdade de 
Mouchão Tonel 
nr. 3-4 2011, 
DOC Alentejo 
Vino Gaudium | 
849 kr.
Laves kun i store 
år. 100% alicante 
bouschet. 
Fodpresset og 
lagret på træfade 

i 24 måneder. 
Dyb rubin, mørk 
og næsten 
uigennemsigtig. 
Lidt lukket i 
næsen, men 
med masser af 
bær, eukalyptus 
og lavendel. 
En monstervin, 
kraftig, 

koncentreret og kompleks, men også 
rå med kraftige tanniner. Har nok 
brug for fem år for at udfolde sit fulde 
potentiale. Alc.:15% 
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