
 

 

PRODUCENT: 
Casa Ferreirinha 

 

OMRÅDE: 
Douro  

 

DRUESORTER: 
45% Touriga Franca  

40% Touriga Nacional   

15% Tinta Roriz 

 

LAGRING: 
18 måneder i 50% nye og 50% 

brugte, 225 L, franske egefade. 

Det endelige blend er efterfølg-

ende sammensat på baggrund af 

mange smagninger og analyser 

foretaget i løbet af lagringsperi-

oden. Vinen har gennemgået en 

lettere filtrering, inden den blev 

tappet på flaske. 
 

LAGRINGSPOTENTIALE: 
Vinen er fuldt drikkemoden nu, 

men vil gavne af 3 - 5 år på flas-

ke.  Forventes at toppe omkring 

10 år efter årgangen. Den har 

potentiale til at byde på en stor 

smagsoplevelse op til 20 år 

endnu. 

 

ALKOHOL:  
14,5% 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Quinta da Leda er en Premium kvalitets vin med 

stor kompleksitet og elegance, et perfekt eksem-

pel på den rigdom og modernitet nutidens store 

Douro vine kan byde på. Quinta da Leda er et ær-

et medlem iblandt viften af udsøgte vine som det 

berømte vinhus Casa Ferreirinha producerer.  

 

Casa Ferreirinha er skaberen af Portugals abso-

lut mest berømmede og bedst ratede kultvin 

Barca Velha. Huset er områdets ældste vinpro-

ducent, og er anerkendt som mærket med den 

længste tradition for fremstilling af top kvalitet 

Douro vine og anset, i hele verden som banner-

fører for denne region.  

 

Smagsnoter: 
Vinen har en mørk, rubinrød næsten violet far-

ve. Bouqueten byder på mørke bær som blom-

me og blåbær, varme toner af cedertræ og to-

bak, blomster toner af soløje samt et strejf af 

basilikum. Smagen er kraftfuld, rund og elegant 

med god tannin og livlig syre, der kulminerer i en 

lang og nuanceret finish. 

 

Gastronomi: 
Meget velegnet som ledsager til rødt kød, lam, 

vildt med kraftig sauce samt modne oste. 

  

Serveringstemperatur: 
Serveres ved 16 - 18°C.  

Med årene kan vinen udvikle bundfald. Bør åb-

nes 1 time før servering, for at lade den vise sit 

fulde potentiale. Enhver flaske Quinta da Leda, 

der er mere end 5 år bør dekanteres. 

 

Casa Ferreirinha 
Quinta da Leda Douro DOC 

          
 
 
 

  PORTUGAL 
 

2011 - Bronze - Decanter World Wine Awards ’14 
2011 - Bronze - International Wine & Spirits Competition ‘14 
2011 - Bronze - International Wine Challenge ‘14 
2011 - Guld Mundus Vini ‘13 
2010 - Sølv - International Wine Challenge ‘13 
2010 - Sølv - International Wine & Spirits Competition ‘13 
2010 - Commended - Decanter World Wine Awards ‘13 
2009 - Sølv - Outstanding - International Wine & Spirits Competition 


