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Sir Cliff riChard 

 præSenterer...

www.winesvidanova.com



adskillige kendte personer som Madonna  
eller Bob dylan har efterhånden fået deres egen 
vingård og optræder som lidenskabelige vinav-
lere. Men ingen af dem kan leve op til succesen 
af den engelske popstjerne Sir Cliff richard og 
hans partner nigel Birch, der på deres adega do 
Cantor vækker international opsigt med deres 
unge algarve-vine.

Der findes succeshistorier, som egentlig ikke burde 
være det, fordi de hverken bygger på en fængende for-
retningsidé eller en kommerciel interesse. Som f.eks. 
hos popstjernen Sir Cliff Richard og hans partner og 
landsmand Nigel Birch, som begge har boet i Algarve i 
over 30 år. Oprindeligt ville de bare have en vingård, der 
gav så meget udbytte, at man kunne dække sit eget og et 
par venners behov. ”Pludselig står vi med 18.000 flasker 
om året, og hvad så”, spørger Nigel Birch. Tanken om en 
professionel vingård var født. Men med det handicap, at 
ingen af de involverede havde forstand på vinproduktion. 
”Alt, hvad vi vidste om vin på det tidspunkt, var, hvilke 
vine der smagte godt, og hvad der ikke smagte os.” Birch 
husker endnu tydeligt smådrillerierne mellem ham og Sir 
Cliff, da de gensidigt forsøgte at skubbe ansvaret over 
på den anden.: ”If you’ll make it, I’ll drink it.” Derfor 
rådførte de sig med eksperten David Baverstock, som 
er kendt for sine præmierede vine i regionen Alentejo. 
Birch understreger, at for ham og Sir Cliff var kun vinens 
kvalitet og ikke kvantiteten vigtig.

Men først og fremmest vil den elskværdige Mr. Birch 
fortælle noget, som fylder ham med stolthed. Lige for 
nylig har Vida Nova Riserva 2004 fået en sølvmedalje 
i kategorien rødvin på IWAS (International Wine and 
Spirit Competition). Og imens alle endnu fejrede denne 
udnævnelse, fik de det glade budskab, at den ædle Re-
serve vin ligeledes fik en andenplads på ”Revista dos 
vinhos” i Portugal. Allerede i 2005 vandt det britiske 
dream-team en bronzemedalje for sin ”Vida Nova Tinta 
2004” ved ”International Wine Challenge Competition” 
i London. Anglo-algaveren har endnu en nyhed på lager: 
Flypassagerer på Air Swiss bliver nu også budt på vine 
fra sortimentet ”Vida Nova”. Flankeret af en ”Stars on 
Board” brochure, som selvfølgelig prydes af Sir Cliffs 
portræt. ”Men tro nu ikke” og det er meget vigtigt for 
Birch, ”at vores vin skal gemme sig bag en label af en 
prominent person.” Den ville også uden det være suc-
cesfuld, for der gemmer sig hårdt arbejde og begejstring 
fra et engageret team bag vinen. 
Foruden sangeren og Birch familien består teamet af  
5 ansatte. Med Nigels ord: ”A happy bunch of 
people.”

frugtbar jord
Sir Cliff har givet vinen labelen ”Vida Nova” (nyt liv), 
fordi han med tilplantningen af vinmarkerne har givet 
nyt liv til sin Quinta do Moinho, og fordi denne ”gene-
sis” har givet alle involverede parter en ny begyndelse. 
I mellemtiden danner tre naboejendomme med i alt 
27 hektar et udbytterigt, uafhængigt kooperativ, som 
under dette mærke fremstiller rødvin, rosé, Riserva 
og – siden 2005 – også hvidvin. Ud over Quinta do 
Moinho og do Miradouro, hvorpå Adega do Cantor 
befinder sig, er Vale do Sobreiro kommet til og drives 
af Nigels søn Max. Efter studiet i London helliger søn-
nen sig vinavlen og fungerer i dag som daglig leder af 
vingården. Baverstocks råd ang. bearbejdning af jorden, 
vinhøst, skånsomme pressemetoder eller fermentering 
faldt i enhver henseende i frugtbar jord. Takket være 
druesorter som Shiraz, Aragones (på den iberiske 
halvø kendt under navnet Tempranillo), Trinadadeira 
fra Sydportugal og Mour-

vèdre fra Sydfrankrig, et mildt klima, en kalkholdig jord, 
som lagrer sydens varme optimalt og en heldig blanding 
af traditionelle og innovative dyrkningsmetoder opstod 
et frugtbart dyrkningsområde, som med tiden garante-
rer stabilt udbytte. Medens vinhuset det første år i 2001 
endnu kun gav 27.000 flasker i afkast, regner man for 
2006 med et output på ca. 150.000 flasker.

den dobbelte ridder
Cliff Richard, som i 1995 som første popstjerne blev 
slået til ridder af den engelske dronning, har siden 20. 
maj 2006 også kunnet kalde sig ”Knight of Portugal”. 
Grundet kunstneriske forpligtelser er han meget un-
dervejs, men tager sig ivrigt af salg og marketing og kan 
også ses iført gummistøvler på vinmarkerne. Der gøres 
ikke meget postyr af stjernen Cliff Richard i den lille by 
Guia på 500 indbyggere. Selvom han er kendt af alle, 
kan han uforstyrret gå til bageren. Han er et engageret 
og meget elskværdigt menneske, og han synger en gang 
imellem, udtaler Birch begejstret om sin partner. Måske 
ikke lige ”Rote Lippen soll man küssen”, det store hit, 
som fuglene sang fra tagene i Tyskland i 60’erne. 
Adega do Cantor har været lykkebringende for alle, ikke 
kun økonomisk men også ideelt. 
”Da jeg for nylig kl. 7 om morgenen gik gennem vinmar-
kerne, blev jeg overvældet af en enorm stolthedsfølelse 
over det, som vi i fællesskab har skabt.” Forbindelsen 
til hans forretningspartner og ven Cliff betegner Birch 
som ”a wonderful marriage”. 

Sortiment 

Vida nova Blanco 
Drue: Verdelho 75%, Viognier 25%
Frisk frugtintens duft af lime, melon og pære. Smagen er 
fyldig og intens med en god afbalanceret syre. Eftersmagen 
er lang med en diskret sødme.

Vida nova rose 
Drue: Syrah 10%, Aragonez 90%
Flot klar pink/hindbærfarve. Indbydende duft af modne 
bær og krydderier. Smagen er livlig og elegant med en let 
sødme i eftersmagen.

Vida nova tinto  
Drue: Syrah 75%, Aragonez 15%, Trincadeira 5%, Alicante 5%
Dyb mørkerød farve med et let lilla skær i kanten. Duften 
er fyldt med toner af krydderier, jord og kirsebær. Smagen 
er meget imødekommende med en flot balance mellem de 
modne tanniner og de livlige frugtnuancer.

Vida nova reserva 
Drue: Syrah 85%, Aragonez 15%
Duften har bløde nuancer af mørke kirsebær, brombær  
og kardemomme. Smagen er fyldt med modne frugter, der 
understøttes af fede, fuldmodne tanniner.


