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Emporio Wines  representa a divisão de vendas de exportação de um grupo independente de vinícolas das regiões 
vitivinícolas mais exclusivas que estão crescendo na Espanha , eleger cuidadosamente as bodegas é essencial para nós. 
EW não é um comerciante / agente , somos o departamento de exportação da maioria das nossas vinícolas, cada vinícola 
irá faturar diretamente aos importadores . EW também consegue controlar os custos de todo o processo de produção, 
para que possamos oferecer um dos melhores índices de qualidade-preço de cada adega, uma vantagem para os nossos 
clientes, como os nossos preços são muito próximos aos custos de produção. 

EW também é o departamento de marketing e ademais somos o consultor de nossas vinícolas , montamos as 
misturas( aromas) para desenvolver novos produtos constantemente com o objetivo de atingir aos nossos vinhos para 
que estejam mais perto as tendências e necessidades dos mercados, conseguindo criar um portfólio de vinhos destinados 
a viver -se às expectativas dos mercados de exportação, permitindo que nossos clientes tenham as margens completas no 
topo devido aos nossos preços competitivos, ao longo dos anos EW tem desenvolvido uma série de marcas em áreas que 
têm um reconhecimento especial para a qualidade, a fim de desempenharem as necessidades de alguns dos nossos 
distribuidores habituais considerando nossos distribuidores habituais parte dessas parcerias entre empresas hoje em dia. 
• estamos presentes na maioria dos países europeus ,. • abertura de novos mercados nos Estados Unidos e países da 
Ásia-Pacífico. 

Chris Garrigós começou a trabalhar na Bodegas Vinival , uma associação de 3 vinícolas incluindo a familiar- em 1980, a 
sexta geração de sua família para seguir a tradição e se juntar ao negócio do vinho familiar. Após 4 anos aprendendo o 
negócio, Chris entrou na divisão de vendas , tornando-se o Diretor de Vendas e Marketing. Em 1990 Bodegas y Bebidas 
assumiu Bodegas Vinival e Chris tornou-se uma pessoa chave decisiva para o desenvolvimento desta florescente vendas 
internacionais para um número de vinícolas pertencentes ao grupo . Após 7 anos, com B & B, e um breve tempo de 
trabalho com um outro pequeno grupo de vinícolas, Chris começou a sua própria empresa, EmporioWines. Agindo 
como um Diretor de Exportação e Consultor, ele ajudou as vinícolas adaptarem seus estilos de vinho para os mercados 
internacionais.  

•  3.		BIZKAIA-TXAKOLÍ	
•  4.		NAVARRA	
•  6.		PRIORAT	
•  8.		RIBERA	DEL	DUERO	
•  10.	RIOJA	
•  12.	RUEDA	

•  14.SOMONTANO	
•  16.TORO	
•  18.RIAS	BAIXAS-ALBARIÑO	
•  19.	CAVA	
•  20.	OWN	BRANDS	

Informação	de	contacto 	
andre@emporiowines.com	

	
c/	San	Juan	Bosco	32	

03804	Alcoy	Alicante	Spain	
(0034)	966	526	191	

O que é Emporio Wines ? 

O quê mais ? 

Chris Garrigós 

Vinhos desde o coração de :  



Vinhos
desde o 

coração   
de 

Bizkaia 

O mosto de uvas, colhidas à mão em pequenas caixas de 15kg, 
foi submetido a um crio extração pré fermentativa numa 
atmosfera inerte antes de ser prensada a baixo pressão. Depois 
de um refinamento natural, o suco de uva é fermentado a 14ºC 
ao longo de cerca de três semanas. Uma vez passado este 
tempo, é envelhecido em suas barricas por três meses. 

TXAkOLÍ 

Hondarrabi Zerratia . É nossa outra variedade nativa, ( o outro é 
Hondarrabi Zuri ) e torna-se cerca de 60 % da nossa vinha. Ele tem menos 

vigor do que a sua "irmã" com cachos com menor peso , em torno de 80 
gramas , dando uma leve cor dourada. Ele fornece o txakoli com mais 
balsâmico, erva-doce e aromas de flores brancas . Ele também dá ao 

txakoli um volume melhor quando a degustação.  



VINHOS 
DESDE O 

CORAÇÃO  DE 
NAVARRA
-----

	

VINHA VALDORBA 
estamos trabalhado com eles 
desde 2005 , é uma pequena 

família 	
	
	

no coração de Navarra , com 
base em Garnacha , muito bom 

syrah e cabernet, escolhido 
pelo seu enólogo   

Luis Pascual 
	

vinícola boutique  



VINHOS 
DESDE O 

CORAÇAO DE 
NAVARRA
-----

 * A curiosidade de um grupo de 
amantes do vinho profissionais, 
 * O eco da antiga Barásoain - 
Garínoain Adega Cooperativa 

* A tradição centenária da família Pascual 

transmitida de geração em geração .

Eles são o resultado de uma autêntica  viticultura vindo da fusão de três legados convergentes como 
três varietais : 

Vocação tradicional, série 
curta e alta expressão . 



VINHOS   
DESDE O CORAÇÃO   

DO  PRIORAT  

O VINHO 
PERTENCE   

TANTO AO SOLO 
COMO AO HOMEM  

………… 
QUE CULTIVA  E ELABORA 

ESTE.  



Clima e composição do solo são diferentes em todos os lugares , onde o solo é 
perfeito , pode haver muita chuva , onde a temperatura é ideal , o solo pode ser 

impraticavél, ou onde a precipitação é perfeita , as temperaturas podem ser muito 
baixas .  

Apenas em alguns locais selecionados , em enclaves privilegiados , é a 
combinação perfeita de solo e clima . 

Isso é o lugar onde as vinhas de 
Merum Priorati pode ser encontrada . 

Desde o início, temos contado com a 
sabedoria e a experiência dos melhores 

produtores de vinho do mundo. O objetivo 
foi criar um grande vinho ", um vinho 

especial , com algo diferente " . 



VINHOS	DESDE	O		
		
	
	
	
	
DE	

RIBERA DEL DUERO

CORAÇÃO  

Nós escolhemos PINNA FIDELIS em 2011 porque  
Seu conceito de uma adega de vinho é a combinação , em perfeita harmonia, de  

 
 

na área e  
 
 

buscando satisfazer os novos gostos dos consumidores .  

a maneira tradicional de fazer vinho  

uma filosofia de inovação nos produtos  



Pinna Fidelis ( fiel rock) 
apareceu em 2011 como 
resultado de uma iniciativa de 
um grupo de produtores do 
distrito de Peñafiel , uma zona 
privilegiada dentro da Ribera 
del Duero . 

Umas instalações foram 
criadas na bodega dando 
uma das mais modernas para 
ser visto na denominação 
Ribera del Duero . 

VINHOS		
DESDE	O	

	
	
	
DE	

RIBERA 
DEL 

DUERO

CORAÇÃO  

Só	as	uvas	de	vinhedos	próprios	são	uQlizados	na	produção.	A	fruta	é	obQda	em	seu	ponto	ideal	de	madures	
recoletadas	a	mão	–através	de	um	rigoroso	processo,		em	cada	parcela	videira	individualmente.	Selecionado	
barricas	de	carvalho	francês	e	americano	para	o	envelhecimento	ao	longo	de	12	meses.	Eles	são	supervisados		
no	barril	,	com	estantes	a	ter	lugar	na	Primavera	e	no	Outono	,	os	barris	sendo	frequentemente	reabastecido.	

Finalmente,	eles	são	examinados	e	engarrafado	.	

 
ENÓLOGO :	RAFAEL	RUBIO	DE	LA	IGLESIA	



Pastor Diaz família foi crescendo nas videiras, fazendo o 
vinho Rioja e produzindo azeite de Oliva ao longo do 

tempo que alguém pode lembrar . Em ambos  casos, mais 
além do século 19 , curiosamente as últimas quatro 

gerações foram todos nascidos sob o  mesmo nome : 
 

 GONZALO PASTOR 



Bodegas Pastor Díaz tem a última vinificação e envelhecimento em  equipamentos 
em uma bodega que tem sido continuamente ampliado ao longo dos anos , sempre 
no intuito de melhorar a qualidade dos vinhos. A capacidade das suas instalações 

de vinificação é para um máximo de 1.000.000 litros , com 1.200 American - 
carvalho e 600 barris de carvalho francês e um -  estoque médio de 400.000 garrafas 

de vinho . 

foram viticultores desde as suas origens, hoje em dia cuidadosamente cultivando 
mais 100 hectares de vinho, localizados principalmente nas melhores 
parcelas nas encostas do sopé do Monte Yerga , uma das áreas mais 
exclusivas para a videira que crescem em toda a denominação Rioja. Graças à 
longa experiência e os seus recursos tecnológicos, a adega tem 
realizado extensa renovação e modernização do estoque existente de 
videiras, enquanto ao mesmo tempo recebendo os melhores resultados de 
vinhas mais antigas da propriedade .  

A Familia Pastor Díaz  	



Rueda é uma das poucas áreas vinícolas europeas focadas na produção  
de vinho branco e na proteção e desenvolvimento de sua variedade 
regional, Verdejo. 

Acreditamos que a  
UVA 

VERDEJO 
Terá uma história de longo 

prazo, por isso selecioanamos 
esta adega em 2011 porque vem   

 
 
 
 
 

dando uma qualidade incrível 
para os seus vinhos. 

A TECNOLOGIA MAIS 
ATUALIZADA 

VELHAS & JOVENS VINHAS 
 & uma grande ENÓLOGA  



A vinícola 
Sandra Martin 
A	enóloga	

O Aroma e o sabor da Uva Verdejo tem tons 
de ervas de matorrais,  con  notas 
frutadas  e  uma  excelente  acidez.  O  extrato, 

fator  de  personalidade  dos 
grandes vinhos brancos,  é  perceptível pelo seu 
volume  e  sua  caracteristica  de  toque  amargo 
que projeta um flash de originalidade na boca, 
a c o m p a n h a d o  p o r  u m a  g r a n d e 
expressão  de frutas. Estes são vinhos de 
grande harmonia, com um longo final de boca..



Somontano é único em Aragon, se não em Espanha, como seus vinhos desafian 
estereótipos. O nome significa « no pé das montanhas » e define perfeitamente a zona 

geográfica onde esta denominação de origem está localizada, uma vez que é uma zona de 
transição entre o Vale do Rio Ebro e Pirineos . 

VINHOS DESDE 
O	CORAÇÃO	DE	

SOMONTANO 

nós	escolhemos 	

De	Beroz	
----------	

 adega como algo totalmente diferente do que Emporio Wines 
estava fazendo até agora, ( defendendo variedades locais no 
mercado de exportação ) , estávamos interessados   em seus  

	

varietais  

Internacionais


 Família Beroz tem uma ampla gama de variedades localizadas 
em diferentes áreas para garantir a sua melhor maturação . 



Originalmente a partir dos Pirineos Aragoneses, já juntou o Beroz em 2010 
como chefe enólogo. Durante este tempo eu cresci juntamente com a 
adega, desenvolvendo com o resto da equipa de gestão, uma gama mais 

completa, abrangente e moderna .

COLHEITA DE NOITE  
Quando as uvas 

expressam o 
máximo


 

e aromas  

FRESCOR EM 
SABORES  

Nicolás Brun 
 O Enólogo 

Em 2006 De Beroz realizou o primeiro 
vinho com uma seleção de suas   

	

melhores e mais antigas 
vinhas de 

  
 

	
	
	

	uma idade em  

 nova Allier Francês  
 e as novas barricas de carvalho.

UVAS 
VERMELHAS 

cabernet sauvignon 



VINHOS 
DESDE O 

CORAÇÃO  DE 

TORO 
	

Bodegas Covitoro 
tem a tecnologia mais alta e 
mais atualizada para elaborar 
vinhos elegantes e modernos 	

--------------------	
sempre à procura da mais 
alta qualidade, com pleno 

respeito pela especificidade 
do 

Variedade Tinta de Toro 



 OS JOVEMS  
CERMEÑO 
Branco : uvas Malvasia , amarelo pálido com 
brilhante esverdeada, com aromas de frutas 
tropicais e flores brancas e com um paladar 
fresco e agradável . Rose : elaborados com 
Tinta de Toro e uma pequena porcentagem de 
Grenache , com cor de morango intensa e 
aromas poderosos de morangos e fruta 
vermelha , saboroso e fácil de beber. Tinto : 
100% Tinta de Toro , cor rubi intensa e frutas 
vermelhas maduras  

O CLASSICO 

 marqués de la villa 
 

Bodegas Covitoro é uma das primeiras 
vinícolas que entraram em nosso portfólio, 
é uma área muito interessante,a variedade de 
Tinta de Toro ou " tempranillo " tem um 
expressão  completamente diferente do resto 
da Espanha.  

AS JÓIS DA VINÍCOLA :
CAÑUS VERUS VIÑAS VIEJAS 

ARCO DEL RELOJ 
A intensidade da fruta , a limpeza  da uva aparece 

como a característica fundamental , quando a vinha é 
mais velha mais complexo sai o vinho resultante. As 

vinhas mais antigas nasceram em 1885 ! 

Nuria de la 
Torre 

Enóloga 



As uvas são desengaçadas e depois são pressionadas 
suavemente em prensas pneumáticas. A maceração tem lugar a 
10ºC durante 48 horas.  Em seguida, o mais é levado para 
cubas de inox onde fermenta a temperatura controlada de 
18ºC durante 3-4 semanas. Tem uma cor amarelo palha com 
tons esverdeados , limpos e brilhantes. No nariz é poderoso , 
com aromas de fruta madura , maçã, melão, frutas crítico, e 
tons florais. Boa estrutura e acidez agradável na boca com um 
final longo e persistente e muito agradável. Muito fresco .  

ALBARIÑO taboexa 



CAVAS 
DESDE O 

CORAÇÃO  DE 

PENEDÉS 
	



Calamar	
Bos	
Delincuente	

Marcas 
própias 

de emporio wines 

CALAMAR: NOSSO VERDEJO DE RUEDA 
MEDALHA DE OURO NO DECANTER 2014 
MEDALHA DE OURO NO CONCURSO MUNDIAL DE BRUXELAS 2014 

DELINCUENTE: MACABEO & GARNACHA 
DE CAMPO DE BORJA 

BOS : NOSSO TINTA DE TORO & CARVALHO DE TORO 
MEDALHA DE OURO NO MUNDUS VINI 



Informação	de	contacto 	
andre@emporiowines.com	

	
c/	San	Juan	Bosco	32	

03804	Alcoy	Alicante	Spain	
(0034)	966	526	191	


