VINHO VERDE - DEN GRØNNE VIN FRA PORTUGAL
Vinho Verde en portugisisk hvidvin, som produceres i store mængder i Portugal. Vinho
Verde betyder grøn vin, men minder om en ung vin, da vinene normalt frigives til salg
allerede 3-6 måneder efter høsten.
Vinen kommer fra vinregionen Minho, der ligger i det øverste nordvestlige hjørne af Portugal,
landets milde, regnfulde og nordligste region med navn fra floden Minho, som deler det nordlige
Portugal og Spanien.
Der har den grønne vin også sin egen appellation DOC Vinho Verde, som dog fylder så meget af
Minho regionen, at regionen også kaldes Vinho Verde regionen, selvom der reelt set må anvendes
flere druesorter i Minho regionen end under DOC Vinho Verde.
Navnet Vinho Verde indikerer, at der er tale om et udpræget hvidvinsområde. Men det er heller
ikke helt ved siden af, da 86% af al vin fra området er hvid. Men der produceres også både rosé, rød
og mousserende vine i Vinho Verde.

Historien kort
Som så mange andre steder i Sydeuropa, så var det de gamle romere, som startede med at dyrke
vin i Minho regionen i området mellem floderne Douro og Minho. Allerede tilbage i 870 findes der
optegnelser om vinmarker, som var plantet af forskellige religiøse ordener.
Dengang producerede de vinene til eget forbrug, men senere i det 12. århundrede startede
handlende med at sælge vinene til både England, Tyskland og Flandern.
Allerede i 1908 blev Vinho Verde regionen afgrænset ved lov og senere i 1926 fastsatte staten
også et sæt regler for produktionen fra området. Det var dog først i 1984, at Vinho Verde blev en
DOC appellation.

Regionen
Som nævnt tidligere, så er appellationen DOC Vinho Verde næsten lig med Minho regionen. Ja
faktisk er den største appellation i hele Portugal.

Da appellationen er så stor, så er det også opdelt i 9 underområder, nemlig Amarante, Ave, Baião,
Basto, Cávado, Lima, Monção, Melgaço, Paiva og Sousa
Der er samlet omkring 21.000 hektar vinmarker i DOC Vinho Verde, men det er fordelt på ikke
mindre end 19.000 vinavlere.
Mange af de 19.000 vinavlere er dog fortsat småbønder, som – helt på gammeldags vis – dyrker
druerne højt med vinstokkene op ad pæle, hegn eller træer, således de også kan dyrke grøntsager,
som kan supplere familiens forbrug.

Druerne
Den ubestridte hoveddrue i Vinho Verde hvidvinene er druesorten Alvarinho.
Derudover er hvidvinene fra området lavet på druerne Loureiro, Arinto, Trajadura, Avesso og Azal,
alle druesorter, som er ukendt for de fleste herhjemme. De røde er hovedsageligt lavet på Vinhão –
også kendt som Sousão – samt Borraçal og Amaral, mens rosévinene normalt laves på
Espadeiro eller Padeiro.
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