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VINHO DO PORTO | PORTO WINE SANDEMAN VINTAGE 225Y THE JOURNEY 

 

 

 
 

Vinificação: Após esmagamento suave com desengate 
parcial, é seguida uma maceração muito intensa durante 
o período de fermentação alcoólica, com o qual se deseja 
obter a maior extração possível dos componentes de 
qualidade presentes nos filmes, a uma temperatura 
controlada de 28 ° C. Durante esta fase, é realizado um 
controle rigoroso das temperaturas de fermentação, da 
densidade, para selecionar o momento ideal para a adição 
do conhaque, necessário para interromper a fermentação 
e "beneficiar" o vinho. Esses dois fatores, decididos pelo 
enólogo, caso a caso, determinam o tempo de maceração 
e seu teor final de açúcar residual. Durante isso, são feitos 
os ajustes finais necessários do teor de álcool e acidez. Ele 
é transportado para o Porto na primavera seguinte, 
entrando no processo usual de envelhecimento do vinho 
do Porto em cubas de carvalho 

 
Notas de Prova: Aroma de excelente complexidade e 
intensidade, com saliência para as notas iodadas, o ar do 
mar, pimenta e canela temperadas, balsâmico a resina e 
ligeiramente mentholado e presença de frutas vermelhas 
e pretas. Na boca apresenta excelente volume, boa acidez, 
taninos firmes e bem envolvidos, notas de especiarias, 
frutos vermelhos e final muito longo e complexo 
 
Vai bem com…Sobremesas ricas em Chocolate, Tortas de 
Frutas Vermelhas e Queijos intensos e cremosos 

 
 
 

Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, 
Tinto Cão e Tinta Barroca 
 
Região: Douro, Portugal 
 

Enologia: Luis Sottomayor 
 
Teor Alcoólico: 20% 

Vinification: After gentle crushing with partial release, a 

very intense maceration is followed during the alcoholic 

fermentation period, with which we want to obtain the 

greatest possible extraction of the quality components 

present in the films, at a controlled temperature of 28°C. 

During this phase, a rigorous control of the fermentation 

temperatures and density is carried out, in order to select 

the ideal moment for the addition of the cognac, necessary 

to stop the fermentation and "benefit" the wine. These 

two factors, decided by the winemaker on a case-by-case 

basis, determine the maceration time and its final residual 

sugar content. During this, the necessary final adjustments 

are made to the alcohol content and acidity. It is 

transported to Porto the following spring, entering the 

usual process of ageing port wine in oak vats 

 

Tasting Notes: Aroma of excellent complexity and 

intensity, with salience to the iodized notes, sea air, spiced 

pepper and cinnamon, balsamic to resin and slightly 

mentholated and presence of red and black fruits. In the 

mouth it presents excellent volume, good acidity, firm and 

well involved tannins, notes of spices, red fruits and a very 

long and complex finish 

 

It goes well with… Desserts rich in chocolate, red fruit tarts 

and intense, creamy cheeses 

 
Grape Varieties: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta 
Roriz, Tinto Cão and Tinta Barroca 
 

Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Luis Sottomayor 
 
Alcohol Content: 20% 
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