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een full-bodied rode wijn uit Portugal met een

verouderingspotentieel zoals Cabernet Sauvignon.

Een druif waarvan de eerste referentie uit 1822 dateert, hij ontleent zijn naam van het
dorpje Touriga, in het Noordelijke deel van Portugal. Qua karakter is deze druif zeer
kieskeurig inzake locatie, de opbrengst ligt ook relatief laag, maar de concentratie van de
sappen daarentegen ligt dan weer zeer hoog. Door zijn neiging naar structurele tannine
zijn dit echte bewaarwijnen.
Deze buitengewone druivensoort is het meest gebruikt als een druivenmost in portwijn en
is pas recentelijk als een droge rode wijn op de markt gekomen. Voor degenen die van
stevige rode wijnen houden, biedt Touriga Nacional een uitgebreid smaakpallet voor een
absurd goede prijs.
Verwacht u aan een smaakpallet van bosbessen, pruimen, bramen, bitterzoete cacao en
vaak een subtiele stimulerende smaak van munt en violet.

Wat eten bij Touriga Nacional ?
Touriga Nacional, in al zijn vrijmoedigheid, staat perfect zijn mannetje als cocktailwijn. Ook
zijn er bepaalde voedingsmiddelen die zijn stevige tannines zullen kalmeren en zijn
weelderigheid doen opleven. Kies dan voor vetrijk vlees dat de tannine kan absorberen,
maar hou de spicing simpel (en zeker niet te zout) zodat de bloemenaroma's van munt,
bergamot en violet overeind blijven. Een manier om dit te doen zou kunnen zijn door de
smaken van het gerecht te verzachten met een op room gebaseerd bijgerecht zoals een
yoghurtsaus.

Onze Selectie Touriga Nacional wijnen*

Grand’Arte Touriga

Borges Touriga

CSL Touriga Nacional

Nacional 2012

Nacional 2010

2009

€10

€12

€14,8

91/100

16,5/20

16/20

Wine Enthusiast

Revista de Vinhos

Revista de Vinhos

Quinta

de

Cabriz Ribeiro Santo Touriga Casa

de

Santar

Touriga Nacional 2010

Nacional 2012

Touriga Nacional 2011

€17

€19,1

€21,8

92/100

17/20

88/100

Wine Enthusiast

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
-

Bij aankoop van minstens één van de wijnen uit onze Touriga Nacional selectie
krijgt uit een korting van 6%. Gebruik kortingscode TN0901

-

Om het zomergevoel nog een beetje te laten voortduren hebben we ook nog onze
nieuwe aanwinst, Vinho Verde Reserva van Portal da Calçada, aan 6% korting voor u

-

Al onze promoties vind u hier

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

