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VINHO TINTO | RED WINE VALLADO VINHA DA COROA 

 

 
 

 
Vinificação:  Após a vindima manual, as uvas são 
divididas em dois lotes. Um lote (50%) é colocado em 
cubas de inox com engaço e sem esmagamento, 
fazendo uma maceração carbónica com posterior 
fermentação durante 14 dias. No segundo lote, 
(restantes 50% de uvas), as uvas são esmagadas 
desengaçadas, fermentando também durante 14 
dias. 

 
Notas de Prova: Aroma a frutos vermelhos e da 
floresta, com um toque de torrada, remanescente 
dos barris em que o vinho envelheceu. Um vinho 
muito fresco, com um toque de especiarias e um 
sabor persistente que lembra frutos vermelhos. 
Concluído por um sabor vegetal suave. 

 
Vai bem com… Carnes vermelhas, rosbife e 
grelhados. 
 
Castas: Vinhas Velhas 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Francisco Olazabal & Francisco Ferreira. 

 
Teor Alcoólico: 13,5% 
 
Acidez Total: 4,8 g/L 
 
Açúcar Residual: 0,60 g/L 

 

Vinification: After the manual harvest, the grapes 

are divided into two batches. One batch (50%) is 

placed in stainless steel vats with stalks and without 

crushing, doing a carbonic maceration with 

subsequent fermentation for 14 days. In the second 

batch, (remaining 50% of grapes), the grapes are 

crushed and destemmed, also fermenting for 14 

days. 

Tasting Notes: Aroma of red and forest fruits, with a 

touch of toast, remaining from the barrels in which 

the wine has aged. A very fresh wine, with a touch of 

spice and a persistent flavour reminiscent of red 

fruits. Finished off by a smooth vegetal flavour. 

 

It goes well with… Red meat, roast beef and grilled 

meat. 

 

Grape Varieties: Vinhas Velhas 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Francisco Olazabal & Francisco Ferreira. 
 
Alcohol Content: 13,5% 
 
Total Acidity: 4,8 g/L 
 
Residual Sugar: 0,60 g/L 
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