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Wijn ABF 1888 

Producent Quinta do Vallado 

Website http://www.quintadovallado.com/ 

Herkomst Douro, Portugal 

Gemeente/AOC Peso de Regua 

Classificatie DOC Douro 

Bodem Leisteen 

Druivenras Pre-philoxera wijnstokken zijn gebruikt voor deze wijn, die 

bestaat uit een blend van: Tinta Roriz, Tinta Amarela, 

Touriga Franca, Barroca, Touriga Nacional en vele 

anderen. 

 

Vinificatie Deze limited edition van 933 flessen van 75cl zijn 

allemaal genummerd en verpakt in een solide walnoot 

behuizing. De behuizing, exclusief ontworpen voor deze 

wijn, bevat ook een unieke kristallen karaf 

geproduceerd door Atlantis in Portugal. Deze prachtige 

Port werd tot leven gebracht door een kleine producent 

van de Douro, gevestigd in de Lower Corgo gebied 

naburige aan Quinta do Vallado, die sinds 1888 met 

grote zorg de drie 650L vaten beheerden. Als gevolg van 

verdamping, waaraan het werd onderworpen aan meer 

dan een eeuw, werd de wijn teruggebracht tot 700L in 

zijn oorspronkelijke vaten. Deze wijn is afkomstig van 

wijnstokken die pre- phylloxera dateren, en werd 

geproduceerd volgens de traditionele methode van 

voettrap in lagares. Het is een ultra-zeldzame wijn, met 

uitzonderlijke kwaliteiten, die nog vele jaren kan 

voortleven. 

 

Serveertemperatuur   14-16 ° C 

 

Smaakomschrijving  Het gehemelte bevestigt en herbevestigt de 

opmerkelijke frisheid beloofd door de neus. Zeer rijke port 

maar perfect uitgebalanceerd door de mooie 

zuurgraad en explosieve en nooit ophoudende afdronk. 

Een wijn die nooit lijkt te willen vertrekken… 

 

 

Informatie producent In het hart van Portugals meest beroemde wijnregio - de 

Douro Valley - ligt Quinta do Vallado met 38 hectare 

aan wijngaarden waarvan 26 hectare beplant is met 

stokken van 60 jaar en ouder. Men maakt er al wijn sinds 

1716 en de Quinta behoorde ooit toe aan de beroemde 

Portugese wijnmakersfamilie Feirrera. De huidige 

eigenaren zijn Joao Ferreira Alvares en Francisco 

Ferreira. Zij maken opmerkelijke rode en witte wijnen die 

gerekend mogen worden tot de beste van de streek. 
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