
the best grapes 
bottled for you

Touriga Franca, Tinta  
Roriz en Tinta Amarela

DRUIVEN
Conventioneel
WIJNBOUW

SERVEER T°

GLAS
DRINKVENSTER

Quinta da Côrte 
Porto Tawny 10 years old

P R O F I E L

Riedel Riesling

Quinta da Côrte 10-12°C

3 jaar na aankoop

COMPLEX | GERIJPT

S T I J L F O O D

DOMEIN

FRAÎCHEUR

BODY

MINERAAL

FUNKY

COMPLEX

Walnotentaart of bij een dessert op 
basis van chocolade en praliné, of 
gewoon als digestief.

FOODPAIRING

Blauwe schimmelkaas
KAAS

Jancis Robinson : 16,5/20
Richard Mayson : 17.5/20

AWARDS

BESTEL EN 
MEER INFO



Portugal
LAND

Douro
REGIO

Douro
APPELLATIE

L O C A T I E

Mix van continentale en 
maritieme invloeden met 
warme zomers

KLIMAAT

Na de manuele pluk volgt de kneuzing die 
nog volgens de tradionele methode met 
de voeten wordt uitgevoerd. Hierna volgt 
de fermentatie. Tot slot rijpt de Porto 
in lagares van 600 liter. Het betreft een 
assemblage van Porto’s die minstens 10 
jaar hebben gerijpt.

VINIFICATIE

De druiven komen van 24 hectare 
wijngaarden die over 22 percelen zijn 
uitgespreid, deze zijn voornamelijk op 
de steile hellingen langs de Douro in 
terrassen uitgewerkt. De bodem bestaat 
uit witgekalkte schilfersteen en deze 
wordt enkel met natuurlijke producten 
bemest. De percelen voor deze cuvée 
zijn noord- en oostelijk georiënteerd 
zodat ze toch wat bescherming genieten 
tegen de brandende zomerzon. De 
stokken zijn diepgeworteld en vinden 
hun voedsel in de vochtrijke diepere 
bodemlagen. De wijngaarden worden 
enkel met manuele arbeid gecultiveerd. 
Voor deze Porto worden trossen van 
oude stokken gebruikt.

WIJNGAARD

Quinta da Côrte bevindt zich in Cima Corgo, 
de gouden driehoek van de Douro waar de 
meest prestigieuze quinta’s te vinden zijn. De 
wijngaarden waren in handen van enkele lokale 
families die zelf niet voldoende financiële 
middelen hadden om met de productie en 
commercialisatie van hun eigen wijnen te starten. 
Hierin kwam in 2012 verandering toen Philippe 
Austruy in zijn zoektocht naar een wijndomein in 
de Douro het enorme potentieel van hun terroir 
zag. De wijngaarden van Quinta da Côrte liggen in 
een schitterende en unieke omgeving. Die zone is 
trouwens volledig beschermd door UNESCO. De 
rivier de Douro heeft zich diep in het landschap 
gesneden met als resultaat grillig gevormde steile 
hellingen die in terrasvorm zijn uitgewerkt om 
wijnbouw mogelijk te maken. De aanleg van deze 
terrassen op hellingen met stijgingspercentages 
tot 40% is een grote uitdaging. In hun 
wijngaarden vind je maar liefst 40 verschillende 
druivenrassen. De meeste druiven zijn voor de 
Porto’s bestemd. Deze gaan in grote ‘lagares’: 
een granieten rechthoekige kuip van 25 tot 50 hl 
waar de druiven vertrappeld worden. De Douro, 
met zijn onstuimige winters, hete zomers en 
steile hellingen is één van de meest veeleisende 
wijnregio’s ter wereld. Maar mits toegewijde 
zorg en passie brengen ze fantastische wijnen en 
Porto’s voort.

WIJNBOUWER: QUINTA DA CÔRTE

W I J N B O U W


