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HET WIJNHUIS | ADEGA DE MONTE BRANCO
Alentejo een van de meest dynamische en veelbelovende wijnregio’s van het
moment. Exponent hiervan is Luís Louro. Een man met een visie: terroirwijnen
maken in de regio die nog synoniem is met ‘goedkoop en eenvoudig’. Luís, moet u
weten, is de zoon van wijnproducent én tandarts Miguel Louro, van het iconische
Quinta do Mouro iets verderop. “Wat onderscheidt jouw wijnen van die van je
vader?”, vragen we natuurlijk. Luís kent het verschil maar al te goed. Hij verzorgt
namelijk de wijngaarden voor beide bedrijven. “Mijn vaders wijnen hebben tijd
nodig, die van mij zijn directer en eerder op dronk.”

STREEK | ALENTEJO
Ten noorden van het populaire Portugese vakantiegebied
Algarve ligt de Alentejo. Deze warme regio is vernoemd naar
zijn ligging, achter (além) de rivier de Taag (Tejo). Naast
prachtige Middeleeuwse stadjes als Évora kenmerkt de
Alentejo zich vooral door de uitgestrekte, rollende heuvels
met tarwevelden, wijngaarden en kurkeiken. De regio is
zelfs de grootste kurkproducent ter wereld en hiermee een
belangrijk gebied voor de gehele wijnindustrie. Met name
de rode wijnen, van rassen als aragonez (tempranillo),
alicante bouschet, castelão en trincadeira genieten steeds
meer aanzien, zowel in de wijnbars van Lissabon als
internationaal.
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De wijnen van Luís Louro bewijzen één ding; de wereld gaat
nog van de Alentejo horen als het gaat om kwaliteitswijnen.
Toch kent het gebied zijn uitdagingen. De voornaamste is de
droogte. Het heeft er feitelijk al twee jaar niet geregend.
Gecombineerd met de uitzinnige hitte kan dit problemen
opleveren. De beste gebieden in de Alentejo lijken dan ook in
het
meest noordelijke deel te liggen, waarbij hoogte, koele
nachten, en schistbodems voor matigende invloeden zorgen.
Monte Branco, witte berg, ligt op een steenworp afstand van
het charmante stadje Estremoz in de subregio Borba. Tijdens
ons bezoek proeven we zijn rosé: dorstlessend, kruidig en
karaktervol, gemaakt van touriga nacional en aragonêz
(tempranillo, de druif uit Aragón). Na het bezoek bij Luís eten
we in Estremoz gegrilde ‘pimientos de padrón’ en wat ham
tijdens de lunch. Denk daar deze rosé maar eens bij!
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