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Vier jaar terug ontdekte Antonio dat de walnootbloesem alle ingrediënten in zich 
draagt om sulfiet te kunnen bannen.  Het eerste jaar van zijn experiment voldeed 
meteen aan de verwachtingen.  Zijn experiment was spartaans in de vinificatie en 
kende geen genade voor zijn wijnen.  Alle mogelijke negatieve scenario’s in de opvoe-
ding van een wijn kwamen aan bod om zeker te zijn van het resultaat.  Ieder oenoloog 
zou meteen naar de beschermende dosis sulfiet hebben gegrepen, maar deze twee 
wijnen doorstonden alle mogelijke stormen.   

 
 
 

Dâo Branco 2017 – BOLINHA 

Dit is een blend van 15 verschillende variëteiten waaronder de belangrijkste: Malvasia 
Fina, Bical en witte Cerceal.  Een wijngaard met 50 jaar oude stokken kriskras door 
elkaar aangeplant.  Alle druiven werden in één massa gevinifiëerd en eerst aan een 
*Lagar-systeem onderworpen.  De gekneusde druiven kregen een lange maceratie 
van ongeveer 15 dagen (net als een rode wijn).  Vervolgens werd de wijn klassiek op-
gevoed in inox en kreeg als bescherming walnootbloesem toegevoegd, maar kwam 
nooit in contact met één milligram sulfiet.   

BOLHINA lijkt wel een totaal nieuw type wijn te zijn, noch wit, noch rood, maar ook 
geen orange.  Het aroma is licht exotisch en heel discreet, behoorlijk mondvullend en 
veelzijdig, met verfrissende zuurtjes. Ik heb deze wijn alleen nog maar geproefd als 
vatstaal en ben zeer benieuwd hoe ik dit gastronomisch kan plaatsen.  Sowieso heel 
erg passend bij kaas, zeker ook bij wit gevogelte, zwezeriken waar eekhoorntjes-
brood, of morieljes werden verwerkt.  

Prijs/fles: 25,62 € 
Prijs/fles/karton: 23.29 € 

 

NINA - Dão (Tinto) 2018 

Blend van 20 variëteiten, witte en blauwe druiven door elkaar. Ook op deze wijngaard 
staan alle rassen door elkaar aangeplant.  Deze wijn heeft een rode kleur, doet tanni-
nearm aan (is het niet) en heeft een uitbundig karakter van heel divers zoet fruit.  

Opnieuw een totaal nieuwe wijnstijl welke met geen andere type wijn te vergelijken 
valt.  De vinificatie is klassiek op inox en betonnen cuve en ook het karakter van deze 
wijn is buitengewoon openhartig en mondvullend.  Volgens Antonio beschermt de 
walnootbloesem de wijn zonder aan kwaliteit te moeten inboeten. 

Prijs/fles: 20.96 € 
Prijs/fles/karton: 19.06 € 

 

*Lagar: kneuzen van druiven met de voeten in een natuurstenen open kuip. 

Onze meest opvallende nieuwkomers zijn de witte en ro-

de micro-cuvées van Antonio Ribeiro en Sara Dionisio 

van Casa de Mouraz.  Twee wijnen waar sulfiet geban-

nen werd, maar vervangen door walnootbloesems.   

Een wereldprimeur in de wijngeschiedenis! 

Accent bij onze degustatie van 19 en 20 oktober 2019 

Sara Dioniso & Antonio Ribeiro  
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