Moscatel de Setúbal of Moscatel do Douro?
Een

voorbeeld

van

hoe

regio,

wijnbouw

en

geschiedenis

– Juni 2017
soortgelijke

druivensoorten kunnen veranderen in twee volledig verschillende wijnen: de
beroemde Moscatel de Setúbal en Moscatel do Douro.

In Setúbal kennen we de Moscatel de Setúbal - ook Moscatel
Branco of Muscat d’Alexandrië genoemd – en de Moscatel Roxo (de blauwe variant). Voor
de gewone Moscatel de Setúbal wordt de Moscatel Branco het meest gebruikt, voor de
bijzondere soorten wordt de Moscatel Roxo veel aangewend.
In de Douro groeit de variant, Moscatel Galego Branco (Muscat Blanc à Petits Grain), en
wereldwijd erkend als de meest elegant geurige in de familie van de muskaat druiven hoewel elegantie ook afhankelijk is van de wijngaardlocatie en het wijnstokbeheer, en waar
en hoe de wijn wordt gemaakt.
Aan de ene kant hebben we de typische, alom bekende, Moscatel-producenten uit Setúbal,
zoals Bacalhôa & José Maria Da Fonseca, die elk hun eigen Moscatel wijn hebben, terwijl ze
de DOC-regels en de traditionele Moscatel productiemethode respecteren. Deze laatste,
José Maria Da Fonseca , is bekend als de eerste producent van de moscatelwijn in Portugal
en die tot op vandaag, de grootste en succesvolste producent is in deze sector.
Aan de andere kant Quinta Nova & Vista Alegre, 2 wijnhuizen uit de Douro die uitblinken in
hun excellentie en die naast het produceren van moscatel ook heerlijke ports en stille
wijnen bieden.
Hoe dan ook, de hoogste tijd nu voor onze selectie jonge, ongecompliceerde muskaat
wijnen die op einde van de maaltijd, bij voorkeur heel koud of met ijs, genuttigd moeten
worden.

Onze Selectie Moscatel wijnen*

Moscatel de Setubal

Moscatel José Maria

Vista Alegre 3y old

2013 Bacalhoa

Fonseca 2010

Moscatel Do Douro

€8,15

€8,89

€15,5

86/100

90/100

Robert Parker

Wine Enthusiast
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Moscatel do Douro

Bacalhoa Moscatel
Roxo 5 years

Vista Alegre 10Y old
Moscatel do Douro

€14

€15,25

€18,5

89/100

GOLD

91/100

Robert Parker

IWC 2016

Fallstaff Magazine

Bacalhoa Moscatel

Moscatel JMF da

Roxo 2002

Alambre 20 Ano

€23,5

€30,02

18,5/20

94/100

Revista de Vinhos

Wine Enthusiast

*Door op de foto’s te klikken komt u terecht op de informatiefiche van de wijn, en indien u wenst kan u deze
onmiddellijk toevoegen aan uw winkelwagen

Onze acties deze maand
-

Niepoort introductiekortingen van 6% tot 12,5% bij aankoop van 6 of 18 flessen

-

Introductie korting van 12,5% op onze nieuwste aanwinst Porto Rosé Miguels. Een
porto die verkoopt als zoete broodjes !

De Beste Kwaliteit/Prijs
Ons volledige gamma: Prijslijst - Onze wijnaccessoires al ontdekt ?

