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Notas de Prova
Cor: Vermelho profundo.

Aroma:
Paladar:

Sugestões de Consumo e Conservação

Detalhes Técnicos Informação Logística
Álcool: 14,00 % vol. Garrafa: Bordalesa Hermes

Acidez Total: 5,4 g/l a.t. Rolha: Rolha de cortiça natural

pH: 3,51 g/l Embalagem: Caixa de madeira para 3 garrafas

Açucares Residuais: 0,6 g/l Paletização: 119 caixas de madeira para 3 garrafas

EAN 13 (Código de Barras na Garrafa): 5 602 660 00403 6

ITF 14 ( Código de Barras nas Caixas): 4 5602 660 00403 4
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Medalhas & Outros Prémios
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Grande Medalha de Ouro “CONCURSO VINHOS DE PORTUGAL 2018” (Maio 2018/Portugal)

Medalha de Prata “COUCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2018” (Maio 2018/Bélgica)

Medalha de Prata “INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2018” (Maio 2018/U.K.)

Proveniente da Quinta da Vista Alegre, Cima Corgo, vinhas com mais de 85 anos, estão plantadas em patamares antigos exposição predominante a

Sul e Sudeste.Com esta escolha pretendemos mostrar o "terroir" único destas parcelas da Quinta.

Envelheceu em barricas novas de carvalho francês durante 22 meses. Vinho não filtrado nem estabilizado pelo frio de modo a serem respeitados

todos os seus elementos. 

VALLEGRE VINHAS VELHAS RESERVA ESPECIAL TINTO 2014

Medalha de Bronze “DECANTER WORLD WINE AWARDS 2018” (Maio 2018/U.K.)

Pratos de sabores intensos, carnes vermelhas, caça, enchidos e queijos fortes. Deve ser servido a uma temperatura entre os 14º e os 16º C. Vinho

com elevado potencial de envelhecimento, podendo ser consumido durante os próximos 8-10 anos. O vinho deve ser armazenado num local fresco

(12º a 14ºC) e seco, ao abrigo da luz e de oscilações de temperatura devendo a garrafa permanecer em posição horizontal. Enquanto produto

natural, o Vinho está sujeito a criar depósito com a idade.

Este Vinho tem a sua origem na invulgar combinação de castas tradicionais do Douro existentes nas vinhas velhas com predominância para a Tinta

Amarela, Touriga Franca, Sousão, Tinta Francisca, Touriga Nacional entre outras.

Entrada impactante, seguido da fruta preta e das especiarias. Combinação perfeita entre a elegância dos taninos e a frescura de uma

notável acidez. Termina longo e mostrando toda a sua forte estrutura. Vinho impar.

Vindima manual para pequenas caixas com selecção criteriosa das uvas. Desengace total, fermentação em lagares com pisa a pé. 

Notas iniciais de fruta preta, especiarias, impressões fumadas, harmoniosamente combinadas com a mineralidade do vinho.


