
                                            Quinta da Zaralhôa DOC Douro 2011 
REGIÃO DOC Douro 

CASTAS Touriga Nacional (25%), Touriga Franca (25%), Tinta Roriz (25%), Tinta Barroca (25%)  

ALCOÓL 13,5º vol.          PH 3.76            ACIDEZ TOTAL  4,70 g/dm3            AÇÚCAR RESIDUAL    2,40 g/dm3 

ORIGEM Este vinho é feito a partir de uma selecção das melhores uvas das 3 vinhas principais da Quinta da Zaralhôa: a vinha da 
Ribeira, plantada em 2002 e das 2 vinhas velhas datadas de 1930 e 1946. Certificação PRODI. 

CLIMA O clima em 2011 criou as condições perfeitas para o amadurecimento das uvas. Julho e Agosto não foram demasiado 
quentes, com noites frias que deixavam as uvas amadurecerem devagar e uniformemente, mantendo a acidez. As 
temperaturas em Setembro foram altas, dando aos produtores uma matéria-prima de alta qualidade para trabalhar. 

VINIFICAÇÃO Vindima manual, com pré-selecção de castas na vinha. Após desengace total fermentam por castas em lagares 
tradicionais com pisa a pé. A vindima foi realizada de manhã, para manter a frescura das uvas. 

ENVELHECIMENTO Estágio parcial em carvalho francês Allier de 225 litros, por 27 meses. Antes do engarrafamento, os 
diferentes lotes são selecionados para o blend final. Após o engarrafamento, amadurece por pelo menos 38 meses, 
completando um processo mínimo de 5 anos e meio de envelhecimento.  

NOTA DE PROVA Apresenta-se límpido e encorpado de cor rubi opaca, com aroma a violeta e ameixas maduras, notas de 
chocolate negro e especiarias. Na boca aparece equilibrado e bem estruturado, com taninos suaves, final persistente e 
complexo.  

PERFIL Vinho de terroir, projetado para uma boa evolução na garrafa. É produzido com uma filosofia de intervenção mínima 
para expressar as características únicas do nosso terroir, castas e tradições.  

PRÉMIOS: 

94 pontos Wine Enthusiast Magazine, Outubro 2017  

90 pontos Wine Spectator Magazine, Novembro 2017 

90 pontos Blind Tasted por Andreas Larsson, Abril 2017 

                                                                                ENOLOGIA: Artur Rodrigues | Luis Cruz 


