
VALE DO TUA Reserva
2011 / Douro / Portugal

Ficha Técnica do Vinho

Produtor / Producer: Casa Agrellos Sociedade Agrícola MCA.
Categoria / Category: Vinho / Wine D.O.C.
Tipo / Type: Tinto
País / Country: Portugal
Região / Region: Douro / Cima Corgo
Enólogo / Winemaker: António Agrellos
Qtd. Produzida Qty Produced: 3907 numeradas / numbered

Castas / Varieties

Touriga Franca 50%
Touriga Nacional 50%

Notas de Vinificação / Vinification Notes

Notas de Estágio / Ageing Notes

O lote final só é estabilizado após um período de estágio de 12 meses em barricas novas e de
segundo ano. 100% do lote estagía em madeira. Este Vale do Tua deve ser conservado na
posição horizontal a uma temperatura inferior a 18ºC e ter o cuidado de o decantar uma
boa meia hora antes de beber.

The final lot was stabilized after ageing for 12 months in new and second year frenh oak
barrels. The entire lot was aged in wood. This Vale do Tua must be kept in a horizontal
position at temperatures below 18ºC and should be decanted half an hour before pouring.

Logística
Garrafas por caixa: 6 Peso por garrafa: 1,65 kg Capacidade: 75 CL Caixas por palete: 64 Filas por palete: 8

Caixas por linha: 8 Peso por caixa: 8,31 kg Tipo de palete: Euro Dimensões da palete: 1 x 0,8 m Peso por palete: 800 kg
Código de barras garrafa: 5600213121018 Código de barras caixa: 15600213121015 

Notas de Prova / Tasting Notes

Apresenta um aroma muito complexo e selvagem a ervas e flores do vale de que provêm.
Cor pronunciada. Na boca é cheio, fresco e redondo com sabores a frutos pretos. Taninos
sedosos e macios conduzem a um final pleno de charme intensamente saboroso.

This wine presents a complex somewhat wild aroma with herbs and flowers from the valley
it comes from. Very pronounced color. It's a full bodied wine, round and fresh with dark fruit
flavours. Silky tannins lead to a tasty, long after taste full of charm. Great wine

As condições climatéricas da campanha 2010/2011 foram abaixo de média relativamente à
precipitação e temperatura, Estas temperaturas amenas do ar, acompanhado por níveis de
radiação menos intensos, permitiu à vinha manter uma folhagem suficiente ao nivel dos
cachos o que conduziu a uma maturação mais equilibrada com bagos mais pequenos. No
vale do Tua a floração teve lugar sem problemas. Com uma atraso de uma semana em
relação a 2010 a vindima começou a 7 de Setembro com excelentes condições climatéricas.

The weather conditions during the 2011 campaign were below average in terms of rainfall
and temperature. The mild temperatures and lower radiation conduced to more leaves
protecting the grape bunches which led to a more balanced maturation and smaller grapes.
In the Tua Valley the flowering proceeded without problems. The harvest started on the 7th
of September, in excelent weather conditions, one week earlier than in 2010

CASA AGRELLOS


