
CONDIÇÕES
O ano vitivinícola de 2017/2018 foi caracterizado por ser um ano muito diferente da evolução dos 
últimos 5 anos. Um Inverno seco e frio, seguido de uma Primavera extremamente chuvosa e fria. 
Depois, uma primeira metade do Verão também fria e chuvosa e uma segunda metade quente 
e muito seca. Estas condições tornaram-se num desafio para todos os produtores do Douro. O 
desabrochar tardio das videiras e a elevada precipitação durante toda a Primavera e início do Verão 
permitiram um ciclo vegetativo muito bom, tendo assim as videiras recuperado do stress hídrico 
sofrido em 2017. No entanto, e embora a boa promessa inicial para o potencial de produção em 
2018, a instabilidade climática ao longo do ciclo, que incluiu uma persistência anormal de mildium 
e oidium durante os meses de Junho e Julho e algum stress hídrico e temperaturas subitamente 
elevadas na parte final do Verão, resultou numa redução significativa do potencial inicial de 
produção. A vindima começou em meados de Setembro, com cerca de 10 dias de atraso em relação 
à média dos últimos 10 anos, no meio de condições meteorológicas muito boas, com condições 
térmicas secas e amenas durante toda a época de colheita. Na mesa de triagem, mais uma vez, 
houve muito pouca rejeição de fruta. Todas estas condições resultaram em mostos de muito boa 
concentração, complexidade, frescura, com níveis médios a elevados de açúcar, acidez elevada e 
compostos fenólicos.

CASTAS
Uma mistura de várias castas (mais de 30) de diferentes parcelas situadas nos vales do Rio Torto e Rio 
Pinhão de Vinhas Velhas.

VINIFICAÇÃO
Todas as uvas são pisadas a pé em lagares durante 1 a 3 dias antes da fermentação. Depois disso, fermentam 
em cubas de aço inoxidável durante 7 a 10 dias a temperaturas que variam entre 22° e 27° Celsius, com 
remontagem manual. Transladamos depois o vinho que resulta deste processo para barricas de carvalho 
francês Allier de 225 e 300 litros, com um e dois anos, de diferentes tanoarias, onde o vinho passa pelo 
processo de fermentação malolática. Todos os vinhos são depois cuidadosamente envelhecidos durante 
21 meses nessas barricas, mantendo todas as diferentes fermentações completamente separadas até que 
a mistura final ocorra, cerca de um mês antes do engarrafamento.

ENGARRAFAMENTO
Julho 2020 (5.192 x 750ml + 200 x Magnums + 30 x Double-Magnums)

NOTAS DE PROVA
O VZ Douro Tinto 2018 da Van Zellers & Co é criado a partir de uvas tintas tradicionais e 
indígenas colhidas à mão, cultivadas em diferentes sub-regiões do Douro. Esta grande diversidade 
de castas e origens das uvas, em conjunto com o trabalho manual de adega, com a tradicional 
pisa a pé e envelhecimento em barricas cuidadosamente seleccionadas resultam num vinho 
complexo, estaladiço, expressivo, frutado e picante, com grande capacidade de envelhecimento. 
A complexidade e elegância deste vinho torna-o bastante flexível para harmonizar com pratos 
de vitela, borrego, perú ou caça, grelhados, assados ou refugados e massas e arroz com queijos 
diversos.
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O Homem desempenhou um papel essencial na 
criação de vinhos, que nos transporta a níveis 
maiores de prazer e satisfação. Tudo começa com a 
mão do Homem, que planta a videira, cuida dela e 
colhe as uvas suculentas que essa planta produz. Os 
vinhos que são elaborados à mão, são combinados 
com a mestria semelhante à de um perfumista. Estes 
vinhos resultam da mistura de vinhos de diferentes 
pipas para criar o lote final. As diferentes notas 
que selecionamos e a combinação cuidadosa dos 
diferentes sabores criam o vinho final. 

INFORMAÇÃO TÉCNICA
Region: Douro 
Solo: Xisto 
Álcool: 14,5%
pH: 3,80

Acidez Volátil: 0,7 grs/dm3

Acidez Total: 5,2 grs/dm3

Total SO2: 100 mgrs/dm3

Total Açucares: < 0,6 grs/dm3

sem
pontuação 
atribuida


