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De Quinta heet dos Poços (Wells) na de verschillende
waterbronnen die ontstaan uit de bodem tijdens hevige
regenval. Er werd ook gesuggereerd dat zijn naam
voortkomt omdat het is gelegen aan de voorkant van het
punt 130 of Point of Puddles beschreven door Baron van
Forrester op zijn kaart "O Douro Portuguez e Paiz Adjacente"
in 1848.
Quinta dos Poços is gelegen in het World Heritage gebied
van de afgebakende regio Douro, in de Tweede Corgo
gebied, in het dorp Valdigem, gemeente van Lamego. Het is
een van de oudste in de regio met een typisch landelijk
hoofdgebouw uit de achttiende eeuw. Het was daar dat de
Franse troepen van de generaal van Brigade Loison - de
"Maneta" (one-handed) - waren gestationeerd, op het
moment van de eerste Napoleontische invasie, in 1808.The
Quinta behoort tot de familie van Prof. Dokter José Manuel
da Costa Mesquita Guimarães.

De Wijngaarden
Quinta dos Poços omvat meer dan 25 ha. (61,78 hectare) van typische kenmerkende bodem voor deze regio. Van de
totale omvang wordt 21 ha. volledig gemechaniseerd in terrasvormige wijngaarden en in verticale lijnen. De
druivensoorten in de Quinta zijn, in alfabetische volgorde, Donzelinho tinto (3%), Rufete (4%), Souzão (6%), Tinta
Barroca (18%), Tinta Francisca (3%), Tinta Roriz (18 %), Tinto Cão (6%), Touriga franca (20%) e Touriga Nacional
(22%). Deze rassen worden beschouwd als de meest karakteristieke van de regio en terroir.

QUINTA DOS POCOS GRANDE RESERVA

€ 29,95
€

21,95

AANBIEDING
Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

Portugal

District

DOC Douro

Artikel

tws-0088.11

Naam

Quinta Dos Pocos Grande Reserva

Wijnhuis

Quinta Dos Pocos

Soort

Rood, 750ml

Druivensoort

Tour.Nacional 50% Tour.Franca 25%
Tinta Roriz 25%

Kleur

Rood

Smaaktype

Droog

Alcohol

15,5%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Rijping

Fermentatie in RVS tanks waarna een complex procedure van veroudering van minimaal 18
maanden in Frans eiken vaten.

Indruk

Aroma van grote complexiteit met notities van specerijen (zwarte peper, kruidnagel). Minerale
en elegante eindiging van koffie/noot. De smaak is rijk, geconcentreerd, maar fris en discreet
met fruit gericht op mineraliteit. Het beschikt over een grote structuur, met zeer fijne tannines
en een verleidelijke frisheid.

Past Bij

Een verrassende wijn die kan worden versterkt wanneer u deze idealiter 1 uur voor het
opdienen opent. Het slanke en complexe profiel is perfect te combineren met rood en krachtig
vlees maar zeker ook met een intens stukje kaas. Serveren op 17ºC.

Omschrijving

De Grande Reserva is rijk in de mond en geconcentreerde maar fris. De wijn is sober met
discreet fruit en erg gericht op mineralen. Proef de complexe structuur met fijne en goed
geïntegreerde tannines, wat zorgt voor een verleidelijke frisheid.

QR-Code

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