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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DA FERRADOSA VINHAS VELHAS 

 

 
 

 
Vinificação: Todas as uvas são pisadas e fermentadas totalmente 
em lagares por 7 a 10 dias a temperaturas que variam de 20 ° a 
25 ° Celsius. Em seguida, são empacotados os vinhos resultantes 
em barricas novas de carvalho francês Allier de 225 litros de 
várias tintas (Taransaud, Seguin Moreau, Nadalié e François 
Fréres), onde passam por fermentação malolática. Todos os 
vinhos são cuidadosamente envelhecidos por 15 meses em 
barricas (75% de carvalho francês novo e 25% de um ano), 
mantendo todas as diferentes fermentações completamente 
separadas até a mistura final, apenas cerca de um mês antes do 
engarrafamento dos vinhos. 
 
Notas de Prova: A Quinta da Ferradosa Douro Tinto é fruto de 
uma vinha que é tão diversificada nas castas quanto nos tipos de 
solo. Isso cria um vinho muito concentrado no nariz e na boca 
revela frutos pretos como ameixa e cereja preta aliados a notas 
de pinheiro. Os taninos estão presentes e trazem ao vinho uma 
estrutura incrível. O vinho é então equilibrado por uma frescura 
acentuada, tornando esta Quinta da Ferradosa um vinho muito 
elegante. 
 
Vai bem com…. Caça, como javali, coelho e lebre. 
 
Castas: Vinhas Velhas. 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Cristiano Van Zeller 

 
Teor Alcoólico: 14% 
 
Acidez Total: 4,9 g/L 
 
Açúcar Residual: 0,6 g/L 
 
 

 

 

 

Vinification: All grapes are crushed and fully fermented in 

lagares for 7 to 10 days at temperatures ranging from 20° to 25° 

Celsius. The resulting wines are then packed into new 225 litre 

Allier French oak barrels of various reds (Taransaud, Seguin 

Moreau, Nadalié and François Fréres) where they undergo 

malolactic fermentation. All wines are carefully aged for 15 

months in barrels (75% new French oak and 25% one year old), 

keeping all the different fermentations completely separate until 

the final blending, only about a month before the wines are 

bottled. 

Tasting Notes: Quinta da Ferradosa Douro Tinto is the fruit of a 

vineyard that is as diverse in grape varieties as it is in soil types. 

This creates a very concentrated wine on the nose and in the 

mouth it reveals black fruits like plum and black cherry combined 

with notes of pine. The tannins are present and bring incredible 

structure to the wine. The wine is then balanced by a pronounced 

freshness, making this Quinta da Ferradosa a very elegant wine. 

 

It goes well with… Game, such as wild boar, rabbit and hare. 

 

Grape Varieties: Vinhas Velhas. 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Cristiano Van Zeller 
 
Alcohol Content: 14% 
 
Total Acidity: 4,9 g/L 
 
Residual Sugar: 0,6 g/L 
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