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onsecas fotspor fins mange steder i Por-
tugal. Jeg har fulgt noen av dem helt til-
bake til 1834. Vi starter imidlertid i nåtid. 
En maidag i 2022 dukker Antonio Maria 
Soares Franco Junior opp utenfor mitt 

hotell i Lisboa. Han er syvende generasjon Soares i fir-
maet som ble grunnlagt for nesten to hundre år siden. 

– Familietradisjonen er at eldstesønnen kalles opp 
etter sin far. Så både faren min og jeg heter Antonio. 
Det skaper kontinuitet mellom generasjonene. Hva 
neste generasjon vil finne på er et mer åpent spørs-
mål. Min eldste sønn Antonio vil bli ingeniør. Tiden 
vil vise, sier mannen bak rattet. Vi freser i vei sørover. 
Vi skal til vinfirmaet José Maria da Fonsecas fødested.

Den første historien
José Maria da Fonseca ble født i Dao nord for Lisboa i 
1804. Etter å ha utdannet seg som matematiker ved 
universitetet i Coimbra, flyttet han til Setubal sør for 
Lisboa. Her grunnla han vinfirmaet i 1834. Siden gikk 
det slag i slag. I 1849 skapte han Moscatel de Setubal. I 
1850 kom Periquita-vinmarken inn i portefølgen. Pe-
riquita, som betyr liten papegøye, ble plantet med 
Castelao-druer. Den fikk det lokale navnet Periquita, 
og ble Portugals eldste bordvin. José Maria da Fonse-
cas vitenskapelige bakgrunn og entreprenørånd førte 
til flere nyvinninger. Han introduserte moderne vire-
oppbinding av vinstokker. Han var også den første i 
Portugal som tappet bordvin på flasker. I 1857 mottar 
han en høythengende orden av kong Pedro V for 
«Fonsecas vinanlegg med oppmerksomhet på dets 

modernitet, hygieniske standard og effektivitet». I 
1884 dør grunnleggeren etter et langt, hektisk og be-
givenhetsrikt liv.

De seneste hundre år
Alt tidlig ble den tidligere portugisiske gigantkoloni-
en Brasil et så stort marked for Fonseca at de etablerte 
et kontor i Rio de Janeiro. Den økte etterspørselen 
skapte behov for flere vinmarker. Både i Setubal, men 
også i andre regioner som Colares. Imidlertid kollap-
set verdensøkonomien etter Wall Street-krakket, og 
politisk gikk både Portugal og Brasil inn i en mørketid. 
Dette knekte nesten Fonseca. For å overleve måtte 
man selge flere av eiendommene. 

Firmaets renessanse var likevel ikke langt unna. 
Den legendariske vinmakeren Antonio Porto Soares 
Franco, som hadde utdanning fra Montpellier i Frank-
rike, tok med seg sin knowhow ved å skape to bane-
brytende roséviner; nemlig Faísca og Lancers. Faisca 
ble en suksess i Portugal og Lancers erobret USA. Der-
med kunne Fonseca igjen investere og utvide.

Nå for tida
Siden starten har man bygd opp firmaet slik at Fonse-
ca i dag rår over 350 hektar vinmark i syv distrikter. 
De lager 34 forskjellige viner. Vinene selges til over 70 
land. Skandinavia, USA og Brasil er store markeder. I 
2018 ble de sertifisert som den første bærekraftige 
vinprodusent i Portugal. Det meste lages rundt firma-
ets historiske anlegg i landsbyen Vila Nogueira de 
Azeitâo i Setubal rett syd for Lisboa. Nylig bygde man 

et digert vinanlegg i nærheten med en kapasitet på 
6,5 million liter vin. Dette er en gigant som fortsatt er 
familieeid. Fonseca har både røtter og føtter. Tradi-
sjon og innovasjon går hånd i hånd.

Så suser vi av gårde videre sørover gjennom dype 
eikeskoger.

– Dette er korkeikskog. Her høster vi bark til våre 
korker, forteller Antonio mens Mercedesen suser sør-
over. 

– Bruker dere bare naturkork, spør jeg. 
– Hovedsakelig bruker vi naturkork. Det portugisis-

ke markedet er konservativt, svarer han. 
– Har dere problemer med korket vin? 
– Nei, vi renser og kontrollerer hver eneste kork. 

Korkprisen ender på 1 euro per kork, men det er verdt 
det. Vi har ikke noe TCA(Trichloranisol- et biprodukt 
fra soppangrep som gir korksmak).

Periquita forever
Det er gamle og sunne vinstokker podet på amerikan-
ske vinrøtter hos Fonseca. Majoriteten av stokkene er 
40 til 45 år gamle. Det er en optimal alder mht. balan-
sen mellom fruktkonsentrasjon, syrlighet og bære-
kraftig avkastning. Merkevaren Perquita kommer i 
flere utgaver. Min mening er at den mest unike er Pe-
riquita Classico. Der følges den originale resepten 
med å bruke bare druesorten Periquita og modne  
druejuicen i mahogni. 

– Vi bruker mahogni fordi våre handelspartnere i de 
portugisiske koloniene i Afrika ikke kunne betale vi-
nen vår i penger, men de kunne betale med eksotisk 

treverk. Siden har det blitt en tradisjon, forklarer An-
tonio.

Ut på tur
– Nå er det tid for vinmarksbesøk, sier Antonio mens 
han smiler fra øre til øre. Vi cruiser nedover en sypres-
sallé flankert av vinstokker på rekke og rad. Det ligner 
på Toscana. Bare at her ute ved Atlanterhavskysten er 
det paddeflatt. I et veikryss står et par biler. Ut av dis-
se stiger eksportsjef Renata, vitikulturist Catarina og 
vinmaker Pedro. 

Pedro starter: – Vi praktiserer ulik form for oppbin-
ding av vinstokkene. Både fransk guyot, cordon og 
free cordon. Det siste er det nyeste nye. Det er en høy 
espalieroppbinding som muliggjør bruk av maskiner. 

– Hvorfor bruker dere maskiner og ikke manuell 
plukking? 

– Det skyldes hovedsakelig arbeidskraftmangel og 
at vi dyrker over store arealer, men naturligvis spiller 
også økonomi en viss rolle. Vi har vanligvis brukt stu-
denter under innhøstingen, men de ønsker ikke len-
ger å arbeide med hardt og krevende manuelt arbeid, 
forteller Pedro. 

– Hvordan blir druekvaliteten? 
– Den blir som før. Kun sunne drueklaser blir høstet, 

og for toppvinene går alt via sorteringsbord.
Så er det Catarinas tur. – Her ser du dryppvannings-

systemet vårt. I likhet med Spania er det så tørt her at 
det er tillatt å vanne vinmarkene for å hindre dru-
estress og at vinstokkene dør. Alt blir dosert ut fra må-
leutstyr rundt omkring i vinmarkene slik at jeg kan 

følge utviklingen fra parsell via laptopen min og agere 
deretter. 

Datoen er 20. mai når jeg står der og svetter sammen 
med teamet. Skyggetemperatur på 30 grader og null 
regn på evigheter gir grunn til bekymring. Kommer 
det ikke regn snart?

Det grønne skiftet?
– Vi praktiserer bærekraftig jordbruk, integrert syk-
domsbekjempelse og biodiversitetsforvaltning, for-
teller Antonio. Han utdyper at Fonseca har så store 
arealer at det ville vært umulig å drive sertifisert øko-
logisk drift uten fare for å miste store deler av drue-
høsten. Bærekraftig jordbruk tilsier her minimum til-
førsel av ulike remedier som kobbersulfat, kun bruk 
av naturvennlig gjødning og sprøytemidler. Integrert 
sykdomsbekjempelse innebærer for eksempel å an-
vende kjønnsforvirrende utstyr slik at skadedyr ikke 
formerer seg. Biodiversitet sikres ved å la bunnvege-
tasjon vokse for å øke livligheten i jordsmonnet og be-
vare kantvegetasjon og lunder med pinje og andre 
trær. 

– Det er et tankekors at økologiske produsenter må 
bruke mer kobbersulfat enn konvensjonelle. Kobber 
er jo et tungmetall som blir i jorda lenge og som maga-
sineres i organismene, konkluderer en alvorlig Anto-
nio.

Historisk vinkjellerbesøk
– Skal vi ta en titt i våre historiske vinkjellere, spør An-
tonio. Så bærer det inn i digre katedralaktige haller 

der røslige mahognifat står på rekke og rad i den før-
ste kjelleren. Minst like spennende er kjelleren der 
Moscatel du Setubal modnes i mindre eikefat. 

– Dette er sannelig et skattkammer, sier jeg. 
– Ja, innerst inne bak gitterporten har vi de eldste 

årgangene tilbake til 1800-tallet. De holder i evighe-
ter, svarer Antonio. 

– Her serverte vi 1960- og 1961-årgangene til Benfi-
ca-spillerne. Det var for å hedre Benfica sitt jubileum 
som første portugisiske lag til å vinne det som i dag 
kalles Champions League. 

– Du er Benfica-supporter, spør jeg. 
– Ja! Det er laget i mitt hjerte. 
Vi kommer inn på både Benfica før og nå og rivalen 

Sporting Lisboa, som er Renatas lag, før vi avslutter. 
Summa summarum! Gjenoppdag både portugisisk 
fotball, vin og Fonseca! Du vil ikke angre på det.

Tekst og foto: Mads Endresen

REISEFAKTA
Hvordan komme til Lisboa: Fly fra Gardermoen 
direkte til Lisboa med Norwegian eller TAP.
Hvordan komme til Azeitao: Leiebil eller Taxi. Cirka 1 
time fra Lisboa.
Overnatting og servering: Overnatting i Lisboa. Ingen 
overnatting i Azeitao, men gode serveringsteder. Min 
anbefaling er Fonsecas restaurant «Wine Corner». Bestill 
bord! Populært sted.
Besøk hos vinprodusent: José Maria da Fonseca. 
enoturismo@jmfonseca.pt

F

I Fonsecas fotspor

Vinteamet: Antonio, Renata, 
Catarina og Pedro. Pedro og vinstokkene.

Bacalao på Portugisisk vis. Appelsintreet på Quinta das Faias Vingårdsarbeidere på vei.

Gardskona og Mads.

Vinskattkammeret. Antonio med Periquita 1986. Servitrisen på Winecorner.



Nr 5578701 Periquita Reserva 2020 kr 139,90
Fonseca, Península de Setúbal, Portugal  
(Fins de fleste steder i Telemark)
Rødvin. Druer: Castelao, Touriga Nacional, 
Touriga Franca. Fatmodnet 8 måneder  
i nye franske og amerikanske eikefat.  
Alkohol: 13 prosent Sukker: 8,6 g/l? Syre: 5,7 g/l
Dyp rødblå. Sval aroma av blåbær, bringebær, litt 
trekrydder og mokka. Middels fyldig til fyldig 
smak av passe modne røde og modne bær med 
temmelig lang passe fast ettersmak.

Passer til: Grillet eller stekt rødt kjøtt, vilt, tapas, 
ost eller kos. Temperatur: 16 grader.

Konklusjon: Svalere, syrligere og fastere enn 
kartongen. Sukkerinnholdet som er oppgitt 
på vinmonopolets hjemmeside stemmer nok for 
kartongen, men neppe for flasken. Uansett!  
Meget bra kjøp! Drikkeklar, kan lagres opptil 15 år.

Nr 67001 Periquita 2020 kr 134,90
Fonseca, Península de Setúbal, Portugal 
(Bestillingsutvalget)
Rødvin. Druer: 90 prosent Castelao og 
10 prosent Trincadeira. Modnet 2 år i brukte eikefat. 
Alkohol: 13 prosent Sukker: 7,8 g/l? Syre: 5,6 g/l
Middels dyp kirsebærrød. Behagelig aroma av mørke 
kirsebær, bringebær, lær og litt trekrydder. Delikat slank 
og elegant rødbærfruktig smak med god syre og fiffig 
småbitter ettersmak. God lengde.

Passer til: Grillet eller stekt rødt kjøtt, tapas, pizza, pasta, 
kokt torsk, bacalao, ost eller kos. Temperatur: 14-16 
grader.

Konklusjon: Knall, elegant sommerrødvin. Inneholder 
trolig mindre sukker enn oppgitt.  Har vært på polet i 
snart 50 år. Den fortjener å komme tilbake fra bestillings-
utvalget til polbutikkene. Drikkeklar, kan lagres opptil 
15 år. Jeg smakte 1986-årgangen i Portugal. 
Den var moden, men ikke sliten.

Nr 2054801 José Maria da Fonseca Hexagon 2015 kr 599,90
Fonseca, Península de Setúbal, Portugal (Bestillingsutvalget)
Rødvin. Druer: Touriga Nacional, Touriga Francesa, Syrah, 
Trincadeira, Tannat, Tinto Cao fra gamle vinstokker fra 
vingårder på Setúbal-halvøya. Fottråkket. Håndplukket. 
Fatgjæret. Modnet cirka 1 år i nye franske eikefat. 
Alkohol: 14 prosent Sukker: 4,5 g/l Syre: 5,9 g/l
Svært dyp kirsebærrød. Intens aroma av mørk sjokolade, 
seder, mint, balsamico, svisker og sorte moreller. 
Svært fyldig, kraftig, konsentrert og rik blåplomme- 
og skogsbærpreget smak med balanserende syre 
og svært lang nyansert ettersmak.

Passer til: Grillet eller stekt rødt kjøtt, vilt, heftige krydrete 
kjøttgryter, ost eller eksklusiv kos. Temperatur: 16-18 grader.

Konklusjon: Topprødvinen til Fonseca som kun lages i de 
beste årgangene. Navnet Hexagon viser til at den inneholder 
seks druesorter og feirer seks generasjoner i familien 
Soares Franco. Super maskulin rødvin som minner 
om for eksempel de beste vinene fra Priorat. 
Drikkeklar, kan lagres opptil 15-20 år.

Nr 5578706 Periquita Reserva 2020 3 liter BiB kr 434,90
Fonseca, Península de Setúbal, Portugal  
(Drangedal, Porsgrunn Down Town, Porsgrunn 
Jernbanegata, Skien, Stathelle og bestillingsutvalget)
Rødvin. Druer: Castelao, Touriga Nacional, 
Touriga Franca. Fatmodnet 8 måneder i nye 
franske og amerikanske eikefat. 
Alkohol:13 prosent Sukker: 8,6 g/l Syre: 5,7 g/l
Dyp rødblå. Flott aroma av mokka og solmodne blåbær, 
sorte moreller og bringebær. Middels fyldig til fyldig 
svært saftig bjørnebær- og sviskesmak med temmelig 
lang ettersmak med balanse mellom fasthet 
og alkoholvarme.

Passer til: Grillet eller stekt rødt kjøtt, vilt, 
tapas, ost eller kos. Temperatur: 16 grader. 

Konklusjon: Tydelig mer sukker enn  
flaskevarianten, men det kler godt 
sommerens grillslager. Knallkjøp!

Nr 4264401 Periquita White 2020 kr 149,90
Fonseca, Península de Setúbal, Portugal 
(Bestillingsutvalget)
Hvitvin. Druer: Verdelho, Viosinho, 
Sauvignon Blanc og Viognier. Ikke fatmodnet. 
Alkohol: 13 prosent Sukker: Under 3 g/l Syre: 4,5 g/l
Blank sitrongul. Stilig aroma av urter, nesle, lime og 
mineraler. Middels fyldig med god fruktfedme og 
syrebitt samt fin mineralsk ettersmak.

Passer til: Skalldyr, grillet eller stekt fisk, bacalao, 
tapas, salat eller kos. Temperatur: 8-10 grader.

Konklusjon: Stilig tørr hvitvin. Hadde den kostet det 
samme som den røde Periquita, hadde jeg gått helt til 
topps. Drikkeklar, drikkes ung og frisk.

Nr 9264201 J.M. da Fonseca Domingos Soares 
Franco Colec âo Privada Moscatel de 2001 kr 404,90
Fonseca, Península de Setúbal, Portugal 
(Bestillingsutvalget)
Sterkvin.  Forsterket vin. Drue: Moscatel. 
Gjæring stanset med Cognac. Modnet i cirka 
20 år i brukte eikefat før flasketapping. 
Alkohol: 18,5 prosent Sukker: 175 g/l Syre: 4,4 g/l
Ambra. Flott volatil cognacpreget aroma av honning, 
nøtter, karamell og tørket frukt. Fyldig nektarpreget 
smak av tørket aprikos og fersken. 
Lang nyansert ettersmak.

Passer til: Aperitiff, fruktcocktail, fruktterter, 
vaniljeis med tørket frukt og hasselnøtter eller
 som dessert i seg selv. Temperatur: 10 grader som 
aperitiff, 16 grader som dessertvin.

Konklusjon: Mektig og egenartet munnfull. 
Påkostet vin. Drikkeklar, holder i evigheter.
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