
PT GOLFNYTT 
Vingården Quinta Morgado da Torre 
Vinrankan älskar Algarve av samma skäl som turister – det är inte för varmt och inte för 
kallt och man kan vara säker på mer än 3000 timmar solsken varje år. Trots det har vinod-
larna i Algarve haft det tufft de senaste årtionden i konkurrensen om mark med golfbanor 
och turistanläggningar. Bara de mest envisa och passionerade vinodlarna har överlevt. 

En sådan vinodlare är João Mendes som tillsammans med sin sambo Carola Abreu driver 
och äger vingården Quinta do Morgado da Torre cirka 5 km nordväst om Portimão. Här 
har familjen Mendes bedrivit jordbruk sedan 1865. 

PT Golfs värdar i västra Algarve har många gånger tagit med sina gäster till Quinta Morgado da 
Torre och nu var det dags att sprida kunskapen om detta utflyktsmål till en vidare krets. I framtiden 
kommer vingårdsresor även arrangeras hit från östra Algarve. 

När vi kommer fram möts vi av Carola som börjar med att berätta om gården vi skall besöka. Här 
finns inte bara vinodlingar utan även stora arealer med apelsiner och andra citrusfrukter, korkträd 
och mandelträd. Vin har man odlat sedan 60-talet. Fram till 1996 levererades druvorna till det lo-
kala vinkooperativet. När kooperativet lades ner bestämde sig João Mendes för att starta sin egen 
vinproduktion. Det första året gick hela produktionen till bag-in-box men sedan 1999 har gården 
sina egna varumärken på flaskor. Quinta do Morgado da Torre är jämförelsevis en ganska liten 
vingård med en årlig produktion av 90-100 000 liter vin. Drygt hälften av detta buteljeras och res-
ten hamnar i bag-in-box. Gårdens vin kan man hitta på restauranter i Algarve och i gårdens butik 
men knappast inte i en supermarket. En liten del av skörden går på export, främst till Schweiz. För 
den som önskar kan gården ordna så att inköpt vin blir hemtransporterat till egen dörr i Sverige. 

Vi startar vår rundvandring med att följa druvornas väg från skörd till färdigt vin. Skörden sker helt 
manuellt med hjälp av inhyrd arbetskraft. I mitten av augusti är det dags för druvorna till rosévin och 
en månad senare är det dags för rödvinet. Druvorna sorteras och rensas innan de krossas och 
pressas för att sedan gå till jäsning i rostfria fermenteringstankar. Vitt vin och rosé går till särskilda 
kylda tankar utan skal och kärnor till skillnad från det röda vinet som får jäsa tillsammans med skalen 
som både ger färg och smak. När jäsningen är klar låter man den fasta delen sjunka till botten och 
pumpar vidare det jästa vinet. Massan med skal och kärnor pressas igen och på så sätt får man ut 
mer vin, dock av sämre kvalité. 

Det färdigjästa vinet går nu till lagring och blandning innan det buteljeras eller fylls på vinlådor. Det 
bästa vinet går till lagring i ektunnor. Fransk och amerikansk ek ger olika karaktär på det färdiglag-
rade vinet. 

Väl orienterade om tillverkningsprocessen är det nu dags att smaka på de färdiga produkterna. Carola har dukat upp en buffé 
med ost, korv, paté, chips och kex att äta tillsammans med gårdens stoltheter. Vi börjar 
med ett välsmakande rosévin, Alvor Rosé. Här snålas inte med vinet för den törstige. 

Sedan väntade ett smakrikt Tapada da Torro Branco och därefter ett glas Alvor Reserva 
Tinto. Vinprovningens höjdpunkt blev ett glas Tapada da Torro Tinto, lagrad 12 månader på 
franska ekfat och gjord på druvorna Aragonez, Touriga-Nacional, Cabernet-Sauvignon och 
Syrah. Med hjälp av Carolas guidning kunde vi känna igen smak av röda plommon, körsbär 
och kryddnejlika. Hon tyckte att vinet skall serveras till kraftigt kött, serveras cirka 18 grader 
och luftas minst 2 timmar i flaska eller dekanterat i en timme. Provsmakningen avrundades 
sedan med ett glas av dessetvinet Tapada da Torro Licoroso Tinto, utmärkt till en bit torkad 
fikon. 

Tiden rann snabbt iväg och alla var nu ivriga att få komplettera vinförrådet med de 
nyupptäckta smaksensationerna i vinbutiken. Här kunde man även handla bland annat 
lokalt producerad frukt, marmelad och allehanda ostar. Mycket nöjda med vad vi fått se, 
höra och smaka var det dax att dra vidare för lunch på den närbelägna restauranten Solar do Farelo. Men den har vi redan skrivit 
om i PT Golfnytts senaste novembernummer. 

Lennart Lindeberg. Foto Barbro Lindeberg. 

PS. Så här hittar Du till Quinta do Morgado da Torre: Tag avfart 4 från A22:an, kör söderut till första avfarten till höger på N125 

därefter första till höger på EM 532. GPS är lat. 37o10’06’’N, long. 8o34’45’’W. DS. 
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Vet Du om 

 att från den 8:e mars 

finns det ett nytt golf-

värdpar på plats i Sunset 

Village? Det är Ann-

Marie och Stefan Eber-

vall som kommer att ha 

hand om gästerna på 

Quinta do Lago och Vila-

mora. 

 att Josè Cautela har 

anställts på servicekon-

toret i Tavira? Han har 

tidigare varit golfpro på 

Quinta do Lago. 

 att Du numera kan an-

mäla  Dig till olika aktivi-

teter på PT Golfs hem-

sida? På samma sätt 

som golftävlingar. 

 att den Internationella 

kvinnodagen den 8:e 

mars kommer att firas 

med en danskväll på 

Amendoeiras klubbhus? 

Alla PT Golfgäster är 

välkomna. 

 att den 13: e mars är det 

tävling på Faldobanan i 

Amendoeira och alla 

gäster från PT Golf kan 

delta? 

 att PT Golf har 52 gäst-

familjer mer  den här 

vårsäsongen jämfört 

med förra året? 

 att varje tisdag mellan kl 

18—20  berättar Åke och 

Gunnel Levin  om Al-

garve på PT Golfs Club 

House i Cabanas? 

 att en av PT Golfs golf-

tränare, Maja Hedén, 

erbjuder privata golflekt-

ioner i första hand på 

Benamor? Priset är 20 

EUR för 25 min och 35 

EUR för 50 min. Hör av 

Dig på telefon 912 802 

617eller email 

maja@ptgolf.se. 

Tävla med PT Golf 

Ett gemensamt utmärkande drag för de flesta PT 
Golfgäster är ett stort intresse för golf. Undantag 
finns och det finns mycket att roa sig med vid sidan 
om golfen i Algarve. För den som vill pröva sina 
golffärdigheter finns ett stort utbud av tävlingar. 
Bara i februari anordnar PT Golf 43 olika tävlingar, 
det vill säga nästan 1,5 tävlingar per dag. Detta på 
18 olika banor längs Algarve kusten, från Golf 
Santo António i väster till Monte Rei i öster. 

För att så många som möjligt skall bli nöjda finns det både 
individuella tävlingar och lagtävlingar med både poäng-
bogey och slagspel. Populära lagtävlingar är scramble 
och rumble. Ett vanligt sätt att spela rumble är att på hål 1
-6 räknas en spelares resultat, hål 7-12 räkna två spela-
res resultat, hål 13-17 räkna tre spelares resultat och hål 
18 räkna alla fyra resultaten. 

PT Golf förbokar ett antal starttider och de som vill delta 
anmäler sig enklast på PT Golfs hemsida. Alla gäster är 
registrerade i PT Golfs tävlingssystem men det är upp till 
var och en att se till att det exakta handicapet är aktuellt. 
Inloggning i tävlingssystemet sker initialt med ett använ-
darnamn bestående av de tre första bokstäverna i för-
namnet direkt följt av de tre första bokstäverna i efternamnet. Lösenordet är då 123. Var 
och en kan sedan ändra användarnamn och lösenord efter eget tycke och smak. 

När en tävling är fulltecknad eller anmälningstiden gått ut sätter 
den tävlingsansvarige ihop startordningen och lägger ut den på 
hemsidan. Fru Fortuna får inte helt styra bollarnas samman-
sättning utan tävlingsledaren försöker i största möjliga mån ta 
hänsyn till individuella önskemål och att par startar tidsmässigt 
nära varandra. 

Tävlingsdagen finns tävlingsledaren på plats med förtryckta 
scorekort och tar emot en mindre deltagaravgift som oförkortat 
går till vinster. Han registrerar resultat vart efter direkt in i täv-
lingssystemet så att resultatet normalt är klart så snart sista 
bollen är inne och prisutdelningen kan vidta. Ibland får prisut-
delningen anstå till ett kvällsarrangemang på en närbelägen 
restaurant. 

Ett exempel på en sådan prisutdelning var den gemensamma 
middagen på Sabores da Ria i Cabanas den 22:a februari efter 
tävlingen på Benamor samma dag. Här fick vinnaren motta ett 
Golfhäfte 2014 eftersom tävlingen var sponsrad av PT Golf/Golfhäftet. Andra pristagare 
mottog korgar fullpackade med godsaker. De tre främsta resultaten från den här tävlingen 
och andra februaritävlingar finns på nästa sida. På slutet blev det utlottning av kepsar och 
lite andra småprylar.  

Särskilt uppmärksammades Birgit Holmbergs prestation att 
göra Hole-in-One på Benamors hål 10. Ett klockrent slag 
med en fairwaysjua landade 5 meter före flaggan och sökte 
sig rakt ner i hål. Belöningen från tävlingsledningen blev ett 
Golfhäfte 2014.  

Deltagande i PT Golfs tävlingar är ett mycket uppskattat 
inslag bland long-staygästerna. Inte minst för att det är här 
man lär känna andra gäster. 

Det är golfvärdarna som organiserar och leder golftävling-
arna på sina respektive boenden. Ibland samordnar de 
sina tävlingar till en plats. I Tavira är det Birger Bendelius 
som är tävlingsledare (till vänster på bilden ovan). Han har tagit över den rollen efter Hans 
Nilsson, känd PT Golfprofil, som kärleken fått att åka till Kina. Birger har även ansvaret för 
PT Golfs egenutvecklade tävlingssystem och stöttar golfvärdarna när det uppstår problem. 

Lennart Lindeberg Foto Barbro Lindeberg 



Resultat från golftävlingar i februari 

 

Benamor  1/2 

1. Britt Dagfält 38p 

2. Carola Rinse 32p 

3. Svein Moldskred 31p 

Monte Rei  16/2 

1. Gunilla Carlsson 26p 

2. Britt Dagfält 24p 

3. Lennart Svensson 23p 

Benamor  19/2 

1. Viola Hanlon/Gunn-Britt Krusberg/Bo 
Strömblad/Lennart Karlsson 61,6 slag 

2. Hans Andersson/Jan Carlsson/Kristina 
Grevin/Carina Broman 61,9 slag 

3. Leif Broman/Gert Fransson/Anne-Marie 
Kärnborg/Kicki Glöggler  62,2 slag 

Benamor  5/2 

1. Eva&Göran Karlsson 69 slag 

2. Carola&Bo Rinse 69 slag 

3. Carina&Leif Broman 69 slag 

Benamor  12/2 

1. Carola&Bo Rinse 40p 

2. Carina&Leif Broman 40p 

3. Gunilla&Hans Andersson 

Benamor  22/2 

1. Ingvar Carlsson 36p 

2. Björn Hörwing 33p 

3. Carola Rinse 33p 

Benamor  26/2 

1. Carin&Bo Strömblad 41p 

2. Kristina Grevin/Ingvar Carlsson 40p 

3. Carola&Bo Rinse 38p 

Boavista  10/2 

1. Kjell Johansson 76 slag 

2. Per Stattin 78 slag 

3. Ulla Ludvig 80 slag 

Gramacho 4/2 

1. Marja-Leena&Lars Kalen 38p 

2. Agneta Leffler& L-E Ultin 38p 

3. Ulla&Hans Persson 35p 

Morgado  6/2 

1. Marja-Leena&Lars Kalen/Ulla&Per Stattin 69 slag 

2. Agneta&Göran Kastensson/Maja&Roy Björklund 69 slag 

3. Björn Sundborg/Lena&Bo Ulltin/Christer Cederblad 68 slag 

Millennium  12/2 

1. Lena Sundh/Bo Ewrelius 34 p 

2. Marianne&P-O Ahlén 32p 

3. Gunilla&L-E Olsson 31p 

Palmares  14/2 

1. Lena&Bo Ulltin/Lena&Björn Sundberg 67p 

2. Monica&Leif Dremo/Ulla&Christian Ludvig 66p 

3. Kerstin&Magnus Andersson/Elisabeth&Ralf 
Christoffersson 66 p 

Silves 12/2 

1. Marja-Leena&Lars Kalen 40p 

2. Mette&Poul Boiesen 34p 

3. Maja&Roy Björklund 32p 

Gramacho 20/2 

1. Roy Björklund 32p 

2. Bo Widman 29p 

3. Björn Sundberg 28p 

Vila Sol 20/2 

1. Annika Gehlin/Rolf Carlsson 39p 

2. Anita & Roger Lindblom 35p 

3. Inger Ekengren/ Kurt Olsson 33p 

Vale da Pinta 24/2 

1. Margaretha&Gunner Lejman/Marja-
Leena&Lars Karlen 73p 

2. Marianne&Lasse Petersson/
Margaretha&Anders Hallen 59p 

3. Anna-Lena&Björn Sundberg/
Agneta&Göran Kastensson 59p 

Pinhal 23/2 

1. Iris&Ingvar Svanberg 36p 

2. Eva Asthage/Åke Sjöström 28p 

3. Anita&Gösta Norberg 28p 

På gott och ont 

Då kontraktstiden gick ut för förvaltningsbolaget vid PT Golfs boende på 
Cavalo Preto i Quarteira skiftade man där utan förvarning uppgiften till ett 
annat bolag . 

Stort problem uppstod då antal kontrakterade PT Golflägenheter minskade 
över en natt med 6. Ett antal av våra gäster har därför tyvärr tvingats flytta 
till vårt senaste fina boende Lakeside Country Club i Quinta do Lago områ-
det vilket klassas mycket högt i Algarve. 

Nya förhandling har resulterat i att för höstsäsongen 2014 och för vårsä-
songen 2015 har PT Golf fått en ökning av lägenheter samt ett nytt service 
kontor på populära Cavalo Preto där PT Golf även fått ett konsultuppdrag 
rörande skötseln av anläggningen.  

Christian & Göran Westerlund 

Penina 26/2 

1. Margith Melander 82slag 

2. Christer Ludvig 83 slag 

3. Anders Waldemar 84 slag 



Kontakta oss 

 Kontorstider / Telefontider 
 
Mån - Lör: 08.00 - 12.00  
                   14.00 - 18.00  
 
Försäljning / Kundtjänst  
- Göran Westerlund 
- Ewa Bendelius 
- Susanne Gerjy  
- Christian Westerlund 
 
Tel: +46 040 693 76 76 
Tel Portugal: +351 281 327 
588   
Mobil Portugal: +351 915 
842 337 
Mobil Sverige:  +46 
725 000 658 
Mail: info@ptgolf.se 
Skype: goran_golf 
Skype: ewa_ptgolf 
Skype: susanne_ptgolf 
 
Utflykter - Åke & Gunnel 
Levin 
Tel: +46   08 76 55 922 
Tel:   Portugal: +351 281 
322 081 
Mobil: Portugal: +351 912 
647 767 
Mail: levin@ptgolf.se 
Skype: ake.levin eller  
gunnel.levin 
 
Golfvärdsansvariga -  
Margaretha & Gunner Lej-
man  
Mobil Sverige: +46  702 605 
100 
Mobil Portugal: +351 
918 594 646 
E-mail: lejman@ptgolf.se 
Skype: margaretha.lejman 
 
Golf / Tävlingsansvarig - 
Birger Bendelius 
Mobil Portugal: +351 910 
633 233 
Skype: birgerewa 
 
PGA Golfpro - Christian 
Westerlund 
Mobil Portugal: +351 937 39 
59 69 
Tel.   Portugal: +351 281 
327 588 
Skype: westie_golf 
 
PT Golfnytt / Redaktion  
Lennart Lindeberg  
Mail: redaktion@ptgolf.se 
Tel: +351 960 025 822  
Skype: lennart_lindeberg 
------------------------------  
Postadress / Eftersändning 
av post:  
PT Golfs service office 
Quinta do Morgado 
8800-209 Tavira 
Portugal  
 
Hemsida 
www.ptgolf.se 

 Lär känna Elisabeth Westerlund 

Elisabeth Westerlund, mamma till Christian Westerlund, 
är född 1960 i Angola. Som tolvåring flyttade hon med sina 
portugisiska föräldrar till Algarve.  

Elisabeth var tidigare gift med Göran Westerlund och har 
hunnit med att bo även i Sverige och Österrike under många 
år. Hennes amerikanska ledarskapsutbildningen för hotell 
och restaurangbranschen i Schweiz kommer nu väl till pass 
på PT Golf. 

På PT Golf ansvarar Elisabeth för ekonomi och bokföring 
men också kontakter med portugisiska leverantörer. Hon är 
mycket språkbegåvad och talar flytande portugisiska, 
svenska, engelska, tyska, franska och spanska.  

Om det blir tid för annat än arbete ställer sig gärna Elisabeth 
vid staffliet och målar. Utställning har hon haft i Österrike 
och mer lär det bli i Portugal. Hennes tavlor finns att be-
skåda på PT Golfs kontor i Tavira. Som de flesta på PT Golf 
spelar Elisabeth golf ibland. Allt för sällan enligt henne själv 
vilket förklarar att hennes handicap inte vill gå ner lägre än 
till nuvarande 26. 

Dag Tavira Vilamoura Portimão Lagos 

1 Stadsvandring    

2 Tävling Benamor Tävl.Vila Sol+Boavista Tävling Vila Sol Tävl. Boavista m. carvery 

3   After golf  

4 Tävling Monte Rei Pinta+Laguna+Monte Rei Tävling Pinta+Laguna  

5 Tävl. Benamor + middag Tävling Morgado Tävling Morgado Tävling Morgado 

6  Tävling Vila Sol+Vingård Tävl.Vila Sol+Vingård Tävl. Palmares+Vingård 

7 Utflykt Korkfabriken Tävl. AGR+Korkfabriken Tävl. AGR  

8 Tävling Benamor  Tävl. Gramacho+dans  Tävl. Gramacho+ dans Middag m dans AGR 

9 .Castro Marim    

10  Tävling Vila Sol Tävl. Vila Sol+gästträff Tävl. Espiche 

11  Tävl. Pinhal+Vingård Tävl. Pinhal+Vingård Vingård 

12 Tävling Benamor  Tävl. Pinta Tävl. Pinta  

13 Tävl. Faldo m buffé Tävl. Faldo m buffé Tävl. Faldo m buffé Tävl. Faldo m buffé 

14 Utflykt Olivlunden Tävl. VilaSol+Olivlunden Tävl. Morgado+Vila Sol Tävl. Morgado 

15 Tävling Cima Tävling AGR   

16 Tävling Monte Rei Tävl. M Rei+Alto Tävl. Alto + Monte Rei  

17   Gästträff  AGR  

18 Stadsvandring Tävl. Vila Sol Tävl. Vila Sol  

19 Tävl. Benamor + middag  Tävling Penina Tävl. Penina+ Espiche 

20  Tävl. Alto+Laguna Tävl. Alto+Laguna  

21 Utflykt Korkfabriken Utflykt Korkfabriken  Tävl. Palmares+SAntonio 

22 Tävl. Benamor  Tävl. Vila Sol Tävl. Vila Sol+After golf  

23  Tävling Alto med bbq Tävling Alto med bbq Tävling Alto med bbq 

24 Vingårdsbesök+lunch Tävl. Silves+Millennium Tävl. Silves+Millennium  

25   Tävl. Morgado+Alamos Tävl. Alamos med bbq  

26 Tävling Benamor  Tävl. Vila Sol Tävl. Vila Sol+gästträff  

27   Amendoiera 9 håls event Amendoiera 9 håls event 

28  Tävl. Gramacho+mingle Tävl. Gramacho+mingle  

29  Tävl. AGR Tävling AGR  

30 Tävling Benamor    Tävl. Boavista m. carvery 

31   Gästträff  

Månadsprogram mars 
Ändringar kan förekomma. Kontrollera alltid med resp. golfvärd eller kontoret i Tavira. 


