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QUINTA DO VALDOEIRO RED
”Maukas Bairrada”

Tarina
Quinta do Valdoeiro Tinton rypäleet kasvoivat nimensä
mukaisesti Bairradan Quinta do Valdoeiron kalkin ja saven kirjomilla rinteillä.
Valikoiduista tertuista poistettiin rangat kokonaan ja puristettu mehu kävi
kuorineen jäähdytetyissä tankeissa. Valmista viiniä kypsytettiin 16 kuukautta
käytetyissä tammitynnyreissä. Viiniä ei ole suodatettu, joten siinä voi olla
sakkaa. Huomioi se tarjotessasi viiniä mieluimmin 16-18 °C lämpötilaan
viilennettynä. Viiniä voi myös varastoida vielä toiset viisi vuotta.

Tuottaja
Messias Baptista perusti vuonna 1926 viiniliikkeen Caves
Messias, jota hallinnoivat yhä hänen jälkeläisensä. Pääkonttori sijaitsee

Mealhadassa Bairradan alueella. Yhtiö tuottaa ja myy laatuviinejä Portugalin
tärkeimmiltä viinialueilta: Bairrada, Douro, Dão, Vinho Verde, Beiras ja
portviinialue. Tuotteisiin kuuluvat myös perinteisellä menetelmällä tuotetut
kuohuviinit ja kypsytetyt brandyt. Yrityksen tuotevalikoima on erittäin laaja ja
kaksi kolmasosaa sen tuotteista menee vientiin kaikille viidelle mantereelle.
Caves Messias omistaa useita viinitiloja, joista tärkeimmät ovat Bairradan
alueen Quinta do Valdoeiro, Douron Cima Corgon alueen Quinta do Cachão ja
Dãon Quinta do Penedo. Näiden tilojen viinitarhojen määrä ylittää yhteensä
200 hehtaaria. Yhtiön portviinit pullotetaan perinteisesti Vila Nova de Gaiassa.
Caves Messias tekee jatkuvasti tutkimusta portugalilaisten rypäleiden ja viinien
tuottamisesta. Se hankki vuosituhannen vaihteessa neljä uutta viinitilaa Dãon
alueelta ja aloitti Setúbalin viinien markkinoinnin. Uutta tekniikkaa ja
tuotantotiloja suunnitellaan koko ajan lisää.

VÄRI Syvä rubiininpunainen
TUOKSU Tuoksussa voi havaita punaherukoita, boysenmarjoja, mustia
kirsikoita, mustikoita, mausteita ja yrttejä

MAKU Tumman marjainen, tyylikkään hedelmäinen, pehmeän
tanniininen, tiivis, pitkä ja tasapainoinen

KÄYTTÖVINKIT Kypsä ruokapöydän moniosaaja. Erinomainen lihaviini

istuu hyvin myös grillattuun tai paahdettuun lihaan, riistaan, patoihin ja
höystöihin. Pitkä, riittävän hapokas maku on mahtava myös juustopöydän
äärellä, aina kypsytettyihin juustoihin asti.

VIINITYYPPI
RYPÄLEET

VALMISTUTTAJA
ALKOHOLIPITOISUUS
SOKERIPITOISUUS

WWW.NOREX.FI

Punaviinit
Baga 45%
Syrah 25%
Touriga Nacional
20%
Cabernet Sauvignon
10%
Vinhos Messias
13,5%
1,7 g/l

tilauk
tilaukset@nore
set@norex.
x.fifi

PAKKAUSKOKO
PULLONSULJENTA
PULLON KOKO
TUOTENUMERO

6 pll
Luonnonkorkki
0,75 l
268003
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