
Van: Karel Meesters (goedewijn.info) info@goedewijn.info
Onderwerp: nieuwe Bairrada's

Datum: 6 april 2018 om 12:22
Aan: karel@winescout.info

                                     

Beste mensen,

vorig jaar januari schreef ik al een nieuwsbrief over het bijzondere wijnland Portugal en de Bairrada’s van Ataíde Semedo.

positieve reacties
Sindsdien is er veel gebeurd. Enthousiaste reacties, niet alleen van klanten, maar ook van de drie wijnschrijvers (Hamersma 
p 318+319, Klei en Kleyn. Hun meningen (klik op de links), vooral die van Onno Kleyn, leverden nogal wat respons op. De 
bubbels van Ataíde Semedo waren amper aan te slepen, maar ja, wat wil je zo vlak voor Kerst en Oud en Nieuw. Kortom, 
geen klagen over aandacht en handel. 

nog meer moois
Ataíde had ook een serie rode wijnen uit 2015 van Gran Reserva niveau op vat liggen, die had ik vorig jaar al in een heel jong 
stadium als vatmonster geproefd. Ik was er zeer van onder de indruk en werd er tamelijk hebberig van. Hij wist nog niet 
precies wat hij er mee ging doen, een blend maken, er afzonderlijke (per druiveras) wijnen van maken, daar was het nog te 
vroeg voor. 
Eindelijk, eind vorig jaar meldde Ataíde dat hij drie Gran Reserva’s ging uitbrengen: eentje gemaakt van de Touriga 
Nacional, een van de Baga en een blend van beide druiverassen. De Baga kwam het laatst uit het fust. Ik proefde ze en was 
meteen verkocht. Nog even een detail: de prijs. 

prijzen, prijzen
Talloze luxe Bairrada’s heb ik voorbij zien komen, zelden interessant geprijsd, meestal duur, beginnend rond de twintig euro 
tot en met "hoe durf je" consumentenprijs. Dan moet je als onbekende wijn wel heel veel bieden. Ik had er op gehoopt dat 
het allemaal nog een beetje betaalbaar zou zijn, maar vreesde toch ook voor een prestige prijs gezien de kwaliteit. Gelukkig 
viel het mee, heel erg zelfs. Ataíde Semedo is duidelijk nog geen gevestigde naam buiten Portugal, of dat lang zo blijft is 
maar zeer de vraag.

subtop
Want zijn Bairrada Gran Reserva’s zijn zowel toegankelijk als ontzettend fraai. Het enige wat deze Gran Reserva's van echt 
grote wijnen onderscheidt is dat ze gemaakt zijn van relatief jonge stokken, zo rond de vijftien jaar. Ze hebben alle 
kenmerken van een grote wijn, maar ze missen hierdoor net dat laatste beetje grote diepte en lengte dat de echte wereldtop 
onderscheidt van de subtop. Velen zullen dat niet eens merken, behalve als ze er een echte grootheid naast proeven. Zo zit 
er dus ook een onverwacht positief aspect aan het niet voorhanden hebben van een grote wijn. Uw banksaldo slaakt een 
zucht van verlichting bij deze wetenschap.

indrukwekkende prijs/kwaliteitverhouding
Tussen de zestien en zeventien euro voor een fles wijn is natuurlijk een flink bedrag, maar voor dit niveau is het echt een 
koopje. Nee, dit is geen verkoopverhaal zoals je tegenwoordig in elk, zichzelf respecterend, nationaal dagblad tegenkomt, 
de eenmalige buitenkans, volgehangen met médailles, voor de helft van de marktwaarde, van een top producent, ronk, ronk 
ronk…
Géén médailles (voor zover ik weet), maar wel heel erg mooie wijn, behorend tot het mooiste wat Bairrada voortbrengt, 
met een indrukwekkende prijs/kwaliteitverhouding. Ze zitten alle drie in de verderop beschreven proefdozen, een 
fascinerende serie waarin het karakter en de kwaliteiten van de verschillende druiven prachtig en overtuigend naar voren 
komen.

het draait om de basis
Eerst genoeg over het hoogste segment. Niet alleen bij wijn is er de neiging om het vooral over de top te hebben, ja die 
springt het meest in het oog en spreekt het meest tot de verbeelding, maar de niveau’s daaronder, daar draait het in de 
praktijk toch om (sorry top). Met de top laat de wijnmaker zien wat ie kan en hoe hij over het product denkt. Van de 
andere categoriëen moet hij bestaan, verdienen voor hem de kost zodat hij ook “Top" kan maken. Het begint dus bij de 
basis, zoals overal, laten we die dus niet vergeten. En die is solide bij Ataíde Semedo, vlekkeloos, stijlvol en even perfect als 
de hogere wijnen. Minder imposant, minder complex en rijk, maar even mooi in balans, even zorgvuldig gemaakt. De Baga 
“Young” is de eerst wijn in zijn reeks. Modern en heel kenmerkend Bairrada, gericht op terroir getypeerd fruit en elegantie. 
Geschikt voor de veeleisende export, ook de benaming. Een stap hoger is de Reserva, gemaakt van Baga plus Touriga 
Nacional, dieper, serieuzer en genereuzer dan de Baga “Young”. Licht hout gerijpt, iets minder jong-fruitig, meer kruiden, 
steviger en voller. Ook modern dus fruit staat centraal, weinig hout, alles mooi op z’n plaats. Vele producenten zouden 
maar wat graag zo’n fundament van wijnen onder hun prestige wijnen willen hebben.

bubbels
Nog even de bubbels. Ik hou er niet zo van, dat weet u onderhand waarschijnlijk wel, ik vind ze vaak als wijn niet 
overtuigend genoeg en die bubbels zitten me vaak in de weg bij het drinken. Feestelijk is het wel en voor wie geen last heeft 
van bubbels, maar ze juist wel lekker vindt zijn de mousserende wijnen van Ataíde Semedo een aanrader. Want de reden dat 
ik persé meer (zijn rode) wijnen van deze wijnmaker wilde proeven was de vlekkeloze en loepzuivere kristallijne stijl van 
zijn mousserende. Die proefde ik het eerst en staken met kop en schouders uit boven wat ik aan ander bruisends uit 
Bairrada was tegengekomen. Champagne is anders, maar met deze Bairrada’s ben ik naar volle tevredenheid bediend, hier 
kan geen (nog enigszins betaalbare) Champagne tegen op. Ataíde maakt er twee: de Cuvée Bruto 2015 en de Cuvée Reserva 
2013. Ik doe de fruitigste, jonge mousserende bubbel van hem in de speciale doos "Ataíde Semedo compleet".
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Ataide Semedo Baga "Young” 2016

Mooie, evenwichtige, zachte en ook soepele rode wijn. Elegant zoals een echte Baga betaamt. Baga doet me altijd iets aan 
Pinot Noir denken, met een extra vleugje wilde kruidigheid (zoals bij Malbec), ook is een zekere verwantschap met 
Nebbiolo in geur en smaak niet zo ver gezocht.  Volgens sommigen is Baga directe familie van de Nebbiolo (Barolo), maar 
zelfs het standaardwerk “Wine Grapes” van Jancis Robinson zwijgt hierover. Hoe het ook zei, het is een elegante, 
evenwichtige wijn met een prachtige frisheid en een uitermate kenmerkend type fruit waarin bessen, kruiden en een 
vleugje animaal terroir centraal staan. Vergeleken met de 2015 is deze Baga “Young” wat lichtvoetiger, vrolijker, een fractie 
frisser en minder aards.

Ataide Semedo Touriga Naçional / Baga "Reserva” 2015

Al een jaartje ouder, wat rijper en duidelijk a$omstig uit een intenser, klassieker jaar. Stevig en serieus, met mooi fruit, 
bessen, kersen, iets aards-kruidigs en maar heel weinig hout. Hier speelt de Touriga Nacional een belangrijke rol, geeft 
body en kracht aan de wijn, ook wat tannine en structuur. Mooie, stevige wijn met rijpheid, iets warmte, maar ook genoeg 
frisheid. Wat betreft structuur een beetje als Bordeaux, maar dan net even wat minder streng en iets zonniger van stijl. Ook 
hier weer een mooie balans, modern, internationaal “Portugees”, dat wil zeggen onmiskenbaar Portugees karakter in een 
verzorgde stijl zonder oxidatie, gestoofdheid of gro%eid. Met groot gevoel voor grondstoffen (druiven) en beheersing van 
de techniek gemaakt. Naturel, niet geforceerd, geen overextractie, begeleid met zachte hand. Een wijn die zichzelf kan zijn, 
de ruimte is gelaten om te worden zoals ie wil zijn. Ja, dat is de ware meester, terughoudend zijn als het kan, de juiste 
keuzes maken, precies weten wat je druiven nodig hebben, wat je moet doen en vooral moet laten. Proberen te behouden 
wat in de wijngaard onder jouw hoede aan kwaliteit in de druiven is ontstaan gedurende het hele groeiseizoen.

Ataide Semedo Touriga Naçional  “Gran Reserva" 2015

De geur van deze wijn roept meteen associaties op met Port. Port wordt voor een aanzienlijk deel van de Touriga Nacional-
druif gemaakt. Ook in Bairrada geeft deze druif dat intense, warme en kruidige fruit. Haast rozijnig met een vleugje 
bergamot. Lekker en zwoelig zelfs, tikje gestoofd, maar dat komt vanwege de selectie van extra rijpe druiven die voor deze 
Gran Reserva werden gebruikt. Rijke, zeer donkere en krachtige wijn, zwoel haast, maar ook met een stevige structuur van 
rijpe tannine en een omlijsting van beschaafd hout. Intens en krachtig, indrukwekkend en stoer, maar toch ook met veel 
rondingen, vulling en met een voldoende zuurgehalte waardoor ie niet zwaar of massief is. De stevigste Gran Reserva van 
Ataíde Semedo, de zwartste, ook de warmste. Een wijn die je inpakt.

Ataide Semedo Baga / Touriga Naçional “Gran Reserva" 2015

Meer elegantie dan in de vorige, maar toch nog altijd vol, rijk en krachtig. Hier is de invloed van de elegantere en 
etherische Baga-druif goed merkbaar. Deze blend is verfijnder, complexer, iets minder krachtig, heeft meer diepte en 
lengte, is ook frisser. Minder indrukwekkend, wat aardser, meer bosgrond, minder tanninen, minder warm. In deze wijn 
proef je dat deze twee druiven een prachtig duo vormen, ze hebben sterk complementaire eigenschappen, ze vullen elkaar 
prachtig aan, wat de een aan zwoelheid mist wordt aangevuld door de ander, het extraverte fruit van de ander wordt door 
de verfijnde en complexe, aardse nuances van de een naar een hoger niveau getild. Ook hier weer een stijlvolle afronding 
met fraai en beschaafd eikehout. Schoolvoorbeeld van een perfecte blend.

Ataide Semedo Baga “Gran Reserva" 2015



Voor mij de mooiste, maar meteen ook de meest uitgesproken wijn. Je moet er een beetje van houden, maar hier is alles 
terroir, elegantie en diepte. Zeer uitbundig van stijl, vooral gerijpte aardsheid, heel veel kruidigheid, iets animaals, veel 
laagjes met verschillende soorten kruidigheid variërend van specerijen, groene planten tot vochtige grond, vleug vanille, 
waar begint het hout en waar eindigen de aards-kruidige nuances van de Baga? Deze wijn is één grote ontdekkingstocht. En 
zowaar, verscholen in dat aardse en kruidige zit een waaier aan subtiel en fris fruit, balsamische indrukken en ook een vleug 
mineraliteit. Wat ie in vergelijking met de Touriga Nacional Gran Reserva mist aan vulling en expressief fruit, maakt hij 
ruimschoos goed met de vele laagjes van allerlei subtiele nuances en de lengte, veroorzaakt door de intensiteit en grote 
frisheid. Heel mooi, ja het is heel anders dan Nebbiolo uit Piemonte en Pinot Noir uit Bourgogne, maar het heeft er ook 
veel verwantschap mee. En dat voor bijna zeventien euro, daar wordt een mens extra gelukkig van.

Ataide Semedo "Cuvée Bruto” 2015

Energiek, fris, strakdroog, pittig en opwekkend, zo is deze bubbel te karakteriseren. Mineralen, fris wit fruit en een pietsje 
kruidigheid vormen de kern. Fijner dan de meeste Spaanse Cava’s, iets ronder en vriendelijker dan de meeste Champagnes. 
De kracht van dit type wijn zit hem vooral in de zuiverheid van aroma’s. Alles proef je in zo’n pure, strakdroge wijn, geen 
zoetje om een schraal zuurtje of een gebrek aan extract te verdoezelen, geen rijp fruit om foutjes in te verstoppen, alles 
staat in het heldere spotlicht in deze wijn. Alles klopt, de balans, de zuiverheid, de nuances en ook nog de prijs. 
Mousserende witte wijnen op dit niveau maken is indrukwekkend, maar als je ook nog fraai rood weet te produceren, dan 
ben je echt een getalenteerd vakman, eentje met passie en visie, want dat proef je in al zijn wijnen, van hoog tot laag, van 
rood tot en met wit. 

Nog een keertje kennismaken met de wijnen van Ataide Semedo? 
u kunt kiezen uit twee dozen met 6 flessen:

Ataíde Semedo Rood
2 flessen Baga Young 2016

1 fles T.N. / Baga Reserva 2015
1 fles TN Gran Reserva 2015

1 fles Baga/TN Gran Reserva 2015
1 fles Baga Gran Reserva 2015

normaal: € 77,35
tijdelijk tot en met  a.s.

€ 75,00

Ataíde Semedo Compleet (+ bubbel)
1 fles Baga Young 2016

1 fles T.N. / Baga Reserva 2015
1 fles TN Gran Reserva 2015

1 fles Baga/TN Gran Reserva 2015
1 fles Baga Gran Reserva 2015

1 fles Cuvée Bruto 2015

normaal: € 83,65
tijdelijk tot en met  a.s.

€ 80,00

 

Ataide Semedo Baga "Young" 2016    € 8,65 / fles
Ataide Semedo T.N. / Baga "Reserva" 2015    € 10,95 / fles

Ataide Semedo Touriga Nacional “Gran Reserva" 2015    € 15,90 / fles
Ataide Semedo T.N. / Baga “Gran Reserva" 2015    € 16,30 / fles

Ataide Semedo Baga “Gran Reserva" 2015    € 16,90 / fles
Ataide Semedo "Cuvée Bruto" 2015    € 14,95 / fles

* alle prijzen excl. verzendkosten
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* achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links

                                     

Zit "uw wijn" er niet bij? kijk dan op: degoedewijnen.html

Volg de ontwikkelingen op nieuws.html

Met vriendelijke groeten,

Karel Meesters
www.goedewijn.info
tel.: 050-3123700

p.s.: hee! u wijnlie"ebbende kennissen, vrienden of familie? stuur dan dit bericht dan naar ze door. Grote kans dat u 
ze er een groot plezier mee doet ! (mij natuurlijk ook) 

Ik ben zo vrij geweest om u dit nieuws via e-mail te melden, in de toekomst zal ik ook andere nieuwe ontwikkelingen via deze weg versturen. Het is 
beslist niet mijn bedoeling om wie dan ook op te schepen met ongewenste post. Mocht u toekomstige mail niet op prijs stellen, stuur dan even een 
afmelding via onderstaande link (u hoeft verder niets in te vullen):  stop mail  dan haal ik onmiddelijk uw e-mailadres uit mijn mailbestand.

Karel Meesters

Goedewijn.info
Grote Rozenstraat 64
9712 TJ  Groningen
050-3123700
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