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Alentejo 
Alentejo is een zuid-centraal gebied in Portugal. In totaal telt de streek 14.000 ha wijngaarden. De 

maximale productie voor rode wijnen ligt op 55hl. per ha, voor rosé en witte wijnen is dit 70hl. per 

ha. De streek Alentejo is heet! Tijdens de zomermaanden schijnt de zon genadeloos. In juli en 

augustus zijn temperaturen boven de 40 graden niet ongewoon.  De bodem is zeer gevarieerd en 

kan bestaan uit kalk, verweerde graniet, zandsteen, leisteen of klei. De wijnregio Alentejo is een regio 

die zich de jongste jaren sterk ontwikkeld heeft. Bij de Portugese wijnliefhebbers is de Alentejo 

uitgegroeid tot de meest populaire wijnstreek van het land. 

Jorge Böhm, telg uit een Duitse wijnbouwersfamilie creëert een nieuw wijndomein met 

'plantas seleccionadas':  Plansel was geboren. 

 

 

Dorina Lindemann, dochter van Jorge Böhm kwam in 1993 als afgestudeerde oenologe aan in 

Portugal waar haar vader als bioloog de wijnstokken van Portugal had geïnventariseerd. Samen met 

drie medewerksters startte zij  het wijngoed in 1997.  Vader Jorge Böhm kent de wijnstokken van 



Portugal als niet één : hij schreef er een standaardwerk over en werd daarvoor geëerd door de 

Portugese regering. 

Jorge Böhm besloot zijn wijngoed uit te bouwen met de wijnstokken die in de Douro erkend waren. 

Maar niet in Alentejo, vandaar  geen DOC maar  'vino regional'. 

 

Al-xam brut(€12) 

chardonnay, antao vaz, arinto 

13vol% 

vinho espumante 

'Fijne pareling, intens geel,met zoete impressies ook in de mond, snel verschijnt wat zuur van groene 

appel en een vleugje perzik, minerale kruidigheid, de afdronk is droog, deze wijn kan nog was rijping 

op de fles verwerken, een aangename aperitiefwijn.'(Clement Castelli) 

 

 

 

 

 



Plansel Selecta - white 2013(€8) 

60% gouveio, 30% arinto, 10% viosinho 

13vol% 

Helder en visceus, na walsen komt ananas en mineraliteit, mooi fris in de mond, mooi zuur , eindigt 

met een kleine bitterheid, een lange afdronk.'(Hans Tack) 

 

 

 

 

 

Plansel Selecta - Viosinho and Gouveio 2013 (€9) 
12,5vol% 

50% viosinho, 50% gouveio 

 

' Mooi tranend in het glas, in de immobiele fase gesloten, na walsen ervaren we witte perzik, romiger 

dan de voorgaande wijn, met een aangenaam bittertje, komt charmanter over dan de vorige wijn, 

een lange afdronk die geapprecieerd wordt door de proevers.'  (Jan Vandecandelaere) 

 

 

Plansel Selecta Homagem Ao Thomas, red 2012 (€9) 

100% trincadeira 

14vol% 

Een hommage aan  Thomas Lindemann, de overleden echtgenoot. 

' Intense  paarsrode kleur, veel fruit in de neus, braambessen, cassis, wat getoast en kruiden,  het 

fruit komt in de mond met een krachtige structuur, met veel tannine, wat aciditeit en nog wat  

hoekigheid, de afdronk is lang en tanninerijk. Een mooie wijn met een uitstekend resultaat voor een  

monocepage. De wijn moet nog enkele jaren rijpen.' (Johan Vandamme) 

 



Plansel Selecta Reserva , red 2012 (€11) 

50% tinta barroca 50% aragonez ( tempranillo) 

14vol% 

' Mooi donker robijnrood, jong uitzicht met paarse rand, zwarte chocolade  in de neus, zwarte 

vruchten, bosbessen. In de mond komen dezelfde vruchten terug. De wijn is mooi rond, en heeft een 

droge indruk met zachte tannine: een volle wijn met een lange afdronk . De tempranillo geeft 

elegantie en mildheid. Een aanrader voor de wijnkelder.'(Franz Lenz) 

Plansel Selecta Touriga Nacional 2010 (€18) 

100% touriga nacional 

15,5vol% 

' We zijn verrast en vereerd dat we hier een 100% touriga nacional kunnen proeven. Intens 

zwartrood gekleurd, helder,  eerst wat animaal in de neus, daarna een complex van aroma's die zich 

verenigen, eerst vergeleken we met malbec, wat pruimen, cassis en laurier, daarna koffie en een 

pepertoets, een subtiele zoettoets, elegante aanzet met een goed onderbouwde aciditeit, perfect in 

balans met versmolten tannine, vanille, de afdronk is lang en dat belooft een goed 

bewaarpotentieel." (Geert Huysentruyt) 

 

Dorina Lindemann 2012 (€30) 

50% touriga nacional, 50% touriga franca 

15,5vol%  

 

Touriga franca 'the small cowboy, the macho' , zo beschrijft de wijnmaakster de wijnstok. 

'De touriga franca blijkt een krachtig druivenras, donkerrode wijn met mooie viscositeit, een explosie 

van zwart rijp fruit, zwarte bessen, pruimen, chocolade en zoethout.  Zachte versmolten tannine na 



het geweldige fruit in de mond, met mooi zuur en toch een hoog alcoholgehalte. Een lange afdronk 

met een klein bittertje. is nu al op dronk maar zal over enkele jaren zijn top bereiken.'(Germain 

Lanneau) 

 

Planta Selecta Grande Escolha 2010 (€35) 

40% touriga nacional, 30% touriga franca 30% tinta barroca  

16vol%  

 

' Zeer donkere indruk, veel cassis in de neus, ledertoetsen, iets animaals, bosbessen en vanille, in de 

mond veel chocolade, de tannine is prominenter aanwezig dan in de vorige wijn, alles in evenwicht. 

Lange afdronk met ook dat fluwelen bittertje dat we in vorige rode wijnen konden ontdekken. Een 

ideale begeleider van wildgerechten.'(Christophe Seyns) 

 

Dorina Lindemann heeft het moderne Portugal   als kwaliteitswijnland op de kaart gezet. Ze zal met 

een gerust gemoed de exploitatie van Quinta da Plansel kunnen overlaten aan haar beide dochters, 

die de toekomst van het domein verzekeren. 
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