
 

 

Fiche Technique 

 

Wijn Alfrocheiro 

Producent  M.O.B. 

Website - 

Herkomst Dão, Portugal 

Classificatie AOC Dão 

Bodem Graniet met een beetje leisteen  

Druivenras 100% Alfracheiro 

 

Vinificatie Werken met inheemse druivenrassen is prioriteit voor de 

drie wijnmakers op M.O.B, waaronder een aantal oude 

wijnstok Baga, Touriga Nacional, Alfrocheiro, Bical, 

Encruzado, Jaen en Tinta Roriz. De oude stokken zorgen 

voor een lage opbrengst en zijn geplant op 100% 

granietbodems, met aanplant van 4500 wijnstokken per 

hectare. Ze profiteren van water afkomstig uit de een 

van de vier putten op het terrein. Gebrek aan water is 

hier echter geen probleem, omdat het vaak regent 

tijdens de oogst, wat betekent dat rot een bedreiging 

vormt wanneer de druiven nog niet volledige 

fysiologische rijpheid hebben bereikt. In tegenstelling tot 

de gangbare praktijk van de Douro, worden de druiven 

apart gefermenteerd en later gemengd voor zowel het 

rood als het wit, om te begrijpen hoe de druiven werken 

in dit terroir. 

 

Serveer temperatuur 16-18 °C  

Smaakomschrijving  De wijn heeft een zeer fijne en elegante neus, met 

florale tonen, mooi complex met vers fruit. In de aanzet 

zeer elegant gevolgd door intense diep roodfruit smaken 

vol met karakter. 

Biologisch - 

Beschikbare jaargangen  2015 

Beoordeling Robert Parker  90 

 

Informatie producent  Het trio samengesteld uit Jorge Moreira (Poeira), Xito 

Olazabal (Quinta do Vale Meão) en Jorge Borges 

(Pintas) is elk verantwoordelijk voor onbetwiste 

topwijnen in de Douro. In 2010 gingen ze een nieuwe 

challenge aan in de Dão regio waar ze voortaan zeer 

elegante en lichtvoetige wijnen maken. Hun 

keuze viel op een aantal prima wijngaarden aan de 

voet van de Serra da Estrela en zodoende werd in 2011 

de eerste rode M.O.B. geoogst. Deze regio 

heeft enorm veel potentieel, maar werd slechts door 

een handvol producenten daadwerkelijk benut. 

Aan ervaring had het Douro-drietal geen gebrek en 

omdat het oogstmoment in Dão een stuk later valt, was 

de combinatie perfect haalbaar. Intussen is 

er ook een witte M.O.B. en twee basiswijnen. Alle tonen 

ze de typische finesse van de Dão. In tegenstelling tot 

de knipoog naar de naam, hier geen 

malafide praktijken maar een echte verrijking in het 

aanbod van deze mooie streek. 


