
 

DOC DOURO (Douro Superior) 

RESERVA | 2010 | TINTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fascínio e a paixão pelo Douro, comum a 

todos os promotores deste projecto, bem 

como o reconhecimento do enorme 

potencial desta região para a produção de 

grandes vinhos foram factores decisivos e 

determinantes para o arranque desta 

marca, num terroir abençoado. 

O Douro constitui-se assim como o pano de 

fundo desta aventura, e região de eleição 

para a denominação de origem dos nossos 

vinhos. Simultaneamente, fonte de 

inspiração e fonte única e privilegiada da 

nossa matéria-prima. Estes vinhos de 

sucesso vão buscar a matéria-prima a uma 

propriedade em Cachão da Valeira, no 

Douro profundo, (onde morreu o famoso 

barão de Forrester), numa das encostas 

mais ensolaradas, onda fica a antiga Quinta 

que é propriedade da família à gerações. 

Durante muitos anos, a quinta produziu 

vinho do Porto de alta qualidade para os 

grandes exportadores. Desde 2006, no 

entanto, a quinta, produz os seus próprios 

vinhos. Os seus anos de experiência e 

dedicação, levaram a resultados 

impressionantes. Produtos exclusivos 

devido à edição limitada, vinhos de alta 

qualidade e reconhecimento internacional.  

 
RACIONAL DO PRODUTO 

Devido à superfície áspera e ao clima 

quente, a uva é menor e o cacho é mais 

compacto do que o habitual, ideal para 

explorar o potencial máximo das uvas para 

fazer um bom vinho: produz mostos 

altamente concentrados de excepcional 

qualidade. Verdadeiros vinhos do Douro, 

caracterizados pelo terroir da região e 

polidos ao longo do tempo. A escolha das 

castas foi feita com base na experiência de 

trabalho no Douro. Este Reserva foi 

elaborado a partir de uvas de duas vinhas, 

ambas localizadas na sub-região do Douro 

Superior. O vinho é o resultado de uma 

mistura de variedades de uva indígenas 

Touriga Nacional, Touriga Franca e Souzão. 

 
NOTAS DE PROVA 

Aspecto limpo e brilhante, cor púrpura  

No nariz, denso aroma a frutos vermelhos 

com uma nuance floral, onde se casam 

discretas notas de boa madeira com frutos 

vermelhos. Na boca, redondo, aveludado, 

atraente, com final persistente. 

 
CASTAS 

Touriga Nacional (60%), Touriga Franca 

(30%) e Sousão (10%). 

 
ELABORAÇÃO 

Todas as uvas foram colhidas 

tradicionalmente (à mão) e vinificadas em 

lagares de granito com pisa mecânica. A 

maturação, inicialmente em aço inox e 

depois em cascos de carvalho francês 

durante 12 meses, e pelo menos mais 6 

meses em garrafa antes da saída para o 

mercado. A clarificação foi efectuada com 

a aplicação de albumina de ovo e filtração 

de desbaste. 

 
HARMONIZAÇÃO 

Ideal para carnes e queijos, mas também 

para bacalhau, polvo e peixe assado. 

 
CUIDADOS GUARDAR & SERVIR 

Merece ser decantado e arejado 

previamente. Servir a uma temperatura de 

18º C. Pronto para ser consumido agora, 

mas com potencial de envelhecimento para 

desenvolver em garrafa durante muitos 

anos. 

 
DADOS TÉCNICOS RELEVANTES   

Título alcoométrico adquirido:  14,0 % vol. 

pH:                                                    3,80 

Acidez Total:                             4,90 gdm3 

Açucares redutores:                   0,60 gdm3 

Maloláctica:                           100% natural 

Volume por garrafa:                        750 ml 

Colheita:                            Setembro 2010 

Castas constituintes: Touriga Nacional 

(60%), Touriga Franca (30%) e Sousão (10%) 

Nome: “D.O.C. DOURO – INQUIETO RESERVA 

TINTO 2010” 

Produtor:                               Douro Prime 

Embalagem: Caixa de cartão de 6 x 750 ml 

Peso da embalagem:                      7,50 Kg 


