
YINHA DA VAI-,ENTINA ROOD

OMSCHRIJYTNG
VaXsdina is dc voomaligo eigeffisCI vm de wax @m
wijn van afl<omstig is. Casa Ermelinda Freitas had deze wijngamd
tien jar geleden gekoc"ht. Dit verklaat de benming van deze *ijr,
hot bd€kent: 'de wijngaud vm Valmtina'-Wts vrij" is tsraalf
rn.eanden g@;pt in Fraase en Amerikaanse eiken vaten- Deze wiin
is mam liefst zeven jam op zijn best.

INFORMATIE
Product Code
f"amd
Producent
Regio
Kleur
Druivensoort

§maak

Serveertip

Servwrtemperatuur
Aloohlpermtagp
Bewaren
Afsluiting

1RPW02
Por&gal
Casa Ermelinda Freitas
Penisulade §etubal
Diep
CastelaCI, Touriga nacionaf Alicante
Bouschet en §yr*r
Rijp rood ftft, jam, corylex eir vmille mst wr
trmge afchomk
Bij diverse vleesgerechten, kazen, lasagnes en
barbecuegerechten-
tr7',C - l8'C
'1.40/s

12"C - 18"C (kamertemperatuud
Krrk



CASA EITTTïERLINDA FREITA§

OMSCHRIJYING
Dit bed{i.if is irr 7928 opgeriLcht d§or ksitrds Freitas en vrerd vervnlgens
vaortgezr,t door Gsrmana Freitas, larer door Ermstrinda Frsitas en
momenteel door Leonor Freitas; de dochter van Ermelhda Freitas. Zlj is
nu de visrde genemie dio hun wiiabouwtraditie verfegenwoodigt- k
wier gmera{ies am vrormreffi Íeidemc@ is hatgren wat ml4jd
verhnden is gewmt aan het mork en de familiegesehiedenis van de
familie Freitas. Het bedrijf heeft vanaf het begrn af aan de kwaliteit van
de wijngatrdffi em de wijnen als pÍio{itsit gesteld- To&G hot beijf starc,
mrsdm\Mljsm gryro&lM enve*oe&c am anderepm&rcexate* HeË

was de beslissing van Leonor Freitas, die b€trokksn is bij het creëren van
een eigen merkwijq om de uitdagíng aantfr gaa& aangenenhun grootste
klmt qpffins mras gestopt" IrI 1997 forachten rrd ho* ffirsts wijneq die
gryroerc€esd exE gebotteÍd vrerdm op hettexraim vm de kmeÍinda
Freitas-wijnmakerij, uit.
In de jaren 1999 tot ZAfi hebben nj 345 gnuden medailles ,3W zilveren
modaillss rm203 bnmzsc medailles gewCIExr!fln- Tegmwes{dig ,àp-wj
ook de &ekMsts prodrre€Est rdt dË rqgio ËdsbeÍ dcor hrrn

doorzettingsyennogen, het wouwelijk leiderschap, maÍr ook door de
prachtige wijnan-


