
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
Deze Late Bottled Vintage is een blend van rijke, volle en donkerfruitige wijndruiven afkomstig uit  één 

geselecteerd jaar. Dit oogstjaar wordt specifiek gekozen op basis van kwaliteit en de wijn wordt 4 tot 6 

jaar gerijpt in houten vaten voordat het wordt gebotteld. Om zoveel mogelijk diepgang en karakter te 

behouden kiest de wijnmaker ervoor om dit type Port op dezelfde manier te behandelen als een Vintage 

Port, zonder enige stabilisatie maar puur zoals het bedoeld is. En dat proeft u!  Een bijzondere LBV met 

veel smakelijke roodfruitaroma’s, rozijntjes en aardse notities als cacao en kaneel. Maar let op; de wijn 

kan wat bezinksel hebben ontwikkeld.  

Wijn-Spijscombinatie
Een plezier met pure chocolade of chocoladedesserts, voor fijnproevers ook erg geschikt bij oude, rijpe 

en diverse schimmelkazen. 

Quinta do Sagrado, Port Collections LBV 2010, 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

4 tot 6 jaar Pipes (Barrique)

Douro

16 graden

Portugal

20%

4 tot 6 jaar

6 flessen


