
CASTAS
Vinhas Velhas de mais de 30 castas diferentes de uvas tintas do Douro encontradas na região. O 
15 Gerações Douro Tinto reflete os diferentes “terroirs” que compõem os maiores vinhos da região 
durante vários séculos.

ENGARRAFAMENTO
2018

VINIFICAÇÃO
Todas as uvas para todos os nossos vinhos tintos do Douro são pisadas a pé em lagares antigos de 
granito durante 24 horas e depois fermentam em cubas de aço inoxidável de 5.000 kgs entre 8 e 
12 dias. Após transladação e prensagem, o vinho é depois envelhecido em barricas de 225 litros de 
carvalho francês de um e dois anos até à data de engarrafamento indicada no rótulo.

NOTAS DE PROVA
O 15 Gerações Douro Tinto é um vinho com grande complexidade aromática de frutos vermelhos do 
Douro. 2015 tem muita estrutura, fazendo sentir-se uma explosão de diferentes frutos vermelhos, 
como framboesas, amoras e cerejas, e uma persistência suave para um final delicioso. Promete 
envelhecer maravilhosamente em garrafa durante muitos anos. Perfeito com pratos italianos mais 
condimentados, ou pratos assados no forno. Servir a 16ºC.

WINEMAKERS
Cristiano van Zeller e Joana Pinhão

O Tempo no Vinho é um grande aliado. É o tempo 
que permite aos vinhos concentrar os seus sabores 
e adicionar um toque misterioso. O tempo ajuda a 
suavizar a força dos taninos, o músculo e a estrutura 
do vinho, os aromas característicos de um vinho 
jovem, como a fruta fresca, flores e aromas terrosos. 
Novas nuances revelam-se na cor do vinho. O vinho 
ganha uma frescura marcante e uma sensação sedosa 
e vibrante. Com os aromas inesperados que florescem 
com o passar do tempo, é o tempo o responsável pelo 
toque de surpresa em cada vinho. É por isto que 
valorizamos os vinhos criados pelo Tempo.
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INFORMAÇÃO TÉCNICA
Região: Douro 
Solo: Xisto 
Álcool: 20%

Pontos


