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CASA de MOURAZ I Portugal I Dao BIO

Sara & Antonio Lopez Ribeiro Biodynamie

lDão Branco 2015 6 0,75 10,98 9,98

inox.  8 maand sur lie (met 

battonage).

lDao Encruzado 2016 6 0,75 15,84 14,40

100% Encruzado

Biedt deze wijn enkele jaren kelderrust 

en er wacht je een feestje.

lDão Tinto 2014 6 0,75 12,31 11,19

Encruzado, Malvasia-

Fina, Bical, Cerceal-

Branco, Rabo-de-

Ovelha, Fernão-Pires, 

Uva-Cão, Síria en 

andere.

inox.  8 maand sur lie (met 

battonage).

De nobelste variëteit van de Daõ. Kan je 

wat vergelijken met de finesse van 

Riesling.

Hoogst verfijnd, de mineraliteit door de 

grijze graniet is indrukwekkend. 

Mondvullend, verse notenimpressies en 

erg discreet.  Lange finale.

Een mixt aanplant uit de 

jaren 60 van: Touriga 

Nacional, Tinta Roriz, 

Alfrochero, Jaen, Aguas 

Santas, …

Indrukwekkende kwaliteit binnen deze 

prijsklasse.  Licht rokerige aanzet, intens 

fruit en charme.  Donkerrode wijn met 

verfijnde zuren.  Hoogst verfijnde finale.

Dit is een cocktail van in totaal 15 door 

elkaar aangeplante  variëteiten, zoals 

wijngaarden werden aangeplant in de 

jaren 60. 

Een verfijnde mineraliteit is het eerst 

dat opvalt in deze monumentale wijn.  

Aroma's van fijne noten 

(pijnboompitten, ondersteund door fris 

bloemige geuren. Floraal en expressief, 

met een veelzijdig palet.

Pioniers voor de Portugese bio-cultuur. 

Midden de jaren 90 namen Sara en Antonio Lopez de ouderlijke wijngaarden in handen welke in die tijd voor de 
regio per definitie waren voorbestemd voor de cooperatieve van het dorp.  Hun beslissing en aanpak zette “Daõ 
“ opnieuw op de wijnkaarten.  Tot 2000 waren ze in Lissabon actief als jurist, zette ze hun veilige en zeker baan 
opzij en stortte zich vol overtuiging en passsie op de grote cultuur van de wijn. 

Daõ is een mosaik van vele lapjes wijngaard en weiland gelegen tussen 140 en 400 meter boven de zeespiegel. 
Een landschap bezaaid met massieve blokken graniet in symbiose met bossen van sparren, eiken, kurkeiken en 
kastanjes.  Zorgvuldig onderzochten Antonio en Sara bepaalde weilanden om deze om te toveren tot wijngaard.  
Een titanenwerk dat streekgenoten met gefronste wenkbrauwen aanschouwden.  Om jonge druiven te planten 
diende Antonio massieve graniet te worden gedynamiteerd om een plantputje te bekomen in de kei harde 
ondergrond.  Gezien het geologische potentieel van deze bodem toont de kwaliteit van deze wijnen de waarde 

Jancis Robinsson: 17/20
Decanter: Brons in 2014

Encruzado aangeplant 
tussen massieve graniet.

Millesime Bio 2014 : GOUD

Joshua Greene Selection: 
"50 greatest Portuguese Wines in USA"

Decanter 2017
World Wine Award.
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