CASA BRITES AGUIAR
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Casa Brites Aguiar is een agrarisch familiebedrijf dat in
handen is van drie broers en zussen (Lúcia , Paulo en Tomy)
die het huis kregen van hun ouders, Fernanda Brites en
Manuel Aguiar. De wijngaarden en de wijnen vormen de
belangrijkste economische basis van het bedrijf. Het bedrijf
ligt op de hellingen van de rivier de Torto en een van haar
zijrivieren, de Galegos Creek, in een klein dorpje Várzea de
Trevões wat in de gemeente São João da Pesqueira –
Portugal ligt.
Inheemse druivenrassen worden geteeld volgens
milieu-vriendelijke manieren op een stuk van 45 ha. aan
wijn-gaarden op de plaats waar ook Port gemaakt wordt, op
een hoogte tussen de 230 en 450 meter. De wijngaarden
zijn 20 jaar oud en beschikken over de volgende
druif-soorten : 17 ha. van Touriga Franca, 15 ha van Tinta
Roriz, 7 ha van Touriga Nacional, 3 ha van Tinta Amarela en
1 ha Tinta Francisca.

Uiterst moderne technieken
De vinificatie fabriek, wat de parel op de kroon is van dit agrarisch landgoed, werd gebouwd in 2003 en uitgerust
met de toepassing om de meest moderne vinificatie tech-nieken te vergemakkelijken.

BAFARELA GRANDE RESERVA
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

16,95

Portugal

District

Douro

Artikel

tws-0021.09

Naam

Bafarela Grande Reserva

Wijnhuis

Casa Brites Aguiar

Soort

Rood, 750ml

Druivensoort

Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga
Nacional

Kleur

Intense, diepe robijnrode kleur

Smaaktype

Droog & Krachtig

Alcohol

14,5%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Rijping

Fermentatie heeft plaatsgevonden in RVS tanks voor meer dan 40 dagen. Aansluitend 12
maanden veroudering op Frans eiken.

Indruk

Een herkenbare aroma met kenmerken van bloemen. De aroma is aanwezig en complex. In de
mond is het een perfecte ronde wijn, met een uitstekende doch verleidelijke kwaliteit met
heersende fruitsmaken die erg fris zijn. Verleidelijke lang aanhoudende afdronk waarbij je in
de smaak meer de frisheid dan de dichtheid met toch fijne tannines van de wijn kunt ervaren.

Past Bij

De wijn is elegant en complex en gaat daarom goed gepaard met vlees, wildbraad en rijpe
kazen. Een prachtige Grande Reserva welke helemaal tot leven komt als deze ruim voor het
opdienen opent. Serveren op 17°C.

Omschrijving

Een herkenbare aroma met kenmerken van bloemen. De aroma is aanwezig en complex. In de
mond is het een perfecte ronde wijn, met een uitstekende doch verleidelijke kwaliteit met
heersende fruitsmaken die erg fris zijn. Verleidelijke lang aanhoudende afdronk waarbij je in
de smaak meer de frisheid dan de dichtheid met toch fijne tannines van de wijn kunt ervaren.

QR-Code

Scan de QR-Code
en bekijk deze wijn
op de website.

The Wine Adventure

Tel

+31 (0)341 - 350830

Achterstraat 22

Mob

+31 (0)6 - 12729864

3882 AG Putten

Email info@thewineadventure.nl

The Wine Adventure - Putten (NL)

Web

www.TheWineAdventure.nl
www.facebook.com/TheWineAdventure
twitter.com/thewineadventur
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