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Montinho São Miguel 
Winemakers Selection 

Alentejano 
Montinho São Miguel Winemaker's Selection er en skøn, brugervenlig rødvin, der 

formår at fremstå både fyldig, balanceret og kompleks. Den befinder sig i luftlaget over 

husets glimrende basisvine, og den bider ubesværet skeer med ambitiøse vine fra mere 

kendte områder. 

Gode portugisiske vine some denne fortjener mere opmærksomhed; hvorfor drikke en 

jævn vin fra et kendt område, når man kan drikke en rigtig god vin fra et mindre kendt? 

Der synes at være et paradoksalt indkøbsmønster hos vinnydere, der, når vinen godt må 

kost lidt mere end hverdagsudgaven: alt for ofte går man væk fra en 

pris/kvalitetsvurdering mod at gå efter efter 'de sikre' områder med et prestigiøst navn. 

I farten glemmer man dog ofte, at de gode vine fra velanskrevne områder ofte koster 

langt mere, end man håber på, så derfor drikkes der store mængder af akkurat 

acceptabel vin med et dårligt forhold mellem pris og kvalitet. 

Montinho São Miguel Winemaker's Reserve er en øvre mellemklassevin, som er en 

fremragende måde at gøre op med dette i-landsproblem. 

  

Druerne til denne rødvin er de stedbundne druer alicante bouschet, touriga franca og 

touriga nacional, der dyrkes på en veldrænet jord med indslag af skiffer og ler. Alentejo-

regionen leverer efter en næsten mirakuløs forvandling i dag nogle af Portugals absolut 

bedste vine – vine der samtidig udviser et enestående forhold mellem pris og kvalitet. 

  

Druerne er efter 48 timers koldmaceration gæret i åbne kar (lagares), som giver den 

optimale ekstraktion, mens vinen har tilbragt 9 måender på små egefade, hvor den 

også har gennemgået malolaktisk gæring. 

  

Winemaker's Selections tætte, saftige frugt balanceres af fløjsbløde tanniner fra 9 

måneders fadlagring, der på fornemste vis runder frugten af. 

  

Vinen er med sin potente, men afrundede frugt drikkeklar nu, men vil også give gode 

drikkeoplevelser de næste 3-5 år. 

  

Den kan især anbefales til stege- og braisereretter. 
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