
Wijnhuis
Een van de meest karakteristieke Quinta’s in de regio, gelegen op de linkerzijde aan de Douro bij Pinhão, 

in het hart van Alto Corgo de Portvallei: Dat is Quinta do Sagrado! Het behoord al ongeveer 150 jaar 

tot de familie Cálem en is nu in eigendom van de 5e en 6e generatie. Deze Portugese familie was de 

allereerste nationale Portproducent van de streek, naast de Engelse invasie. 

Toen het wijnbedrijf werd opgericht waren er geen treinen of vrachtwagens, dus de streek en landhuizen 

waren zo ontworpen dat de Portwijnen van de Quinta met een Barco Rebelo (traditioneel houten 

boot) werden verscheept naar de alom bekende Diogo Leite Avenue in Vila Nova de Gaia tegenover de 

wereldstad Oporto. Hier werden de vaten vol Port in de belangrijkste pakhuizen opgeslagen en ging het 

proces van ouderen van start. Er zijn enkele authentieke huizen die een bevoorrechte locatie genieten 

langs de rivier Douro in Porto en de familie Cálem bezit daar nog altijd één van.

Wijnbeschrijving
Colheita 1997 is een jaargang met rijper druivenfruit, hoger concentraat suiker en potentieel alcohol. 

Het heeft meer kracht en complexiteit doordat de structuur vol en rijp is. Een goed evenwicht wederom 

tussen  fruit en zuur. De wijn proeft off-dry. Het is een oude Tawny stijl met karakter, intens gedroogd 

fruit, tonen van noten, rokerige materie en subtiele aardse aroma’s. Het is opdronk en perfect om het 

diner af te sluiten.  

Wijn-Spijscombinatie
Serveer het als verrassend aperitief, bij de uitgebreide kaasplank of naast hartig gebak met diverse 

noten.

Quinta do Sagrado, Port Collections Colheita 1997, Pinhão

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  

Druivensoort:

Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 

Serveertemperatuur: 

Bewaaradvies:

Besteleenheid:

W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

Vinho do Porto
Touriga National, Touriga Franca, 
Tinta Roriz, Tinta Barroca & Tinta 
Cão

7 jaar

Douro

16 graden

Portugal

19,50%

10 tot 12 jaar

2 flessen


