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Eiland van bloemen, maar vooral ook van wijn:

Madeira

augustus 5, 2014  |  Achtergronden  |  madeira, Portugal, wijngebied

Ooit kwamen er de meest gewilde én duurst betaalde wijnen vandaan. Tegenwoordig kennen de mensen

Madeira meer van zijn ontelbare bloemen, ruige bergen en de prachtige wandelingen die je er kunt maken.

Op het eiland wordt echter nog altijd wijn gemaakt, ondanks de sterk afgenomen vraag. Kennismaken met

die wijnen is ter plaatse gelukkig erg makkelijk. Midden in het centrum van hoofdstad Funchal bevindt

zich bijvoorbeeld The Old Blandy Wine Lodge, waar je tijdens een rondleiding een uitstekend overzicht

krijgt van de geschiedenis van de wijn én van de huidige productie. Zwervend door de straatjes van de

historische binnenstad kom je ook een ander proeflokaal tegen, van het bedrijf D’Oliveiras. En wil je

alleen maar eens proeven? In de restaurantjes van de Zona Velha van Funchal krijg je vóór het eten een

glaasje aangeboden, al is dit niet altijd de beste kwaliteit.

Versterkte wijn

Met madeira (soms ook madera) duiden we de versterkte wijnen van het eiland Madeira aan. Aan de most

wordt tijdens de vergisting wijnalcohol toegevoegd, net als bij port. De jonge wijnen worden vervolgens

enige maanden aan hoge temperaturen (30-50°C) blootgesteld. Vooral dit proces geeft madeira zijn

karakteristieke smaak. Madeira is er in vier stijlen: dry, medium dry, medium rich en rich (zoet). Een

madeira smaakt echter nooit écht zoet, want alle wijnen hebben zeer hoge en frisse zuren. Bijna 95% van

de wijnen wordt gemaakt van het druivenras Tinta Negra. De overige 5% betreft Sercial, Verdelho, Bual

of Malvasia. De wijnen van deze laatste vier gelden als de beste van het eiland.
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Wijngaarden

Wijngaardjes tref je aan op diverse plaatsen, voornamelijk langs de kusten. Je ziet ze verstopt liggen in

beschutte valleitjes of op steile hellingen tussen de overal aanwezige bananenplantages. De zeven

producenten die nog actief wijn maken, kopen hun druiven in van boeren die vaak niet meer dan een

halve hectare druivenstokken bezitten. Alleen Henriques & Henriques, gevestigd in het charmante

vissersplaatsje Camara de Lobos, bezit eigen wijngaarden. Bij deze firma zie je de vaten al van buiten

liggen, achter de ramen van het moderne betonnen gebouw.

Druivenstokken lijken ook aan de voet te liggen van een van de hoogste kliffen ter wereld, Cabo Girão

(580 meter boven zee); of zijn het toch bananen? (Ik heb het nog niet kunnen achterhalen…) In de directe

omgeving van dit fantastische uitzichtpunt is de moderne firma Barbeito gevestigd, waar ze je graag

ontvangen voor een rondleiding en proeverij.

Ben je op het eiland, bezoek dan zeker eens één van de genoemde firma’s. Bij allen is te proeven en zijn

meestal rondleidingen te regelen. Meer informatie tref je op hun websites.
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Mariëlla Beukers

Al jaren schrijf ik graag over wijn, onder andere op mijn site Wijnkronieken.nl. En voor de Wijnbeurs

werk ik met veel plezier mee aan de Wijnkoers. Want wat is er nu leuker dan wijn? Achter iedere fles zit

wel een verhaal. Als historicus en vinoloog breng ik die mooie verhalen graag voor het voetlicht.
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