DFJ VINHOS

 Fundada em 1998 apenas para exportar para o Reino Unido.
 José Neiva Correia, proprietário e produtor de vinhos desde a safra de 1974.
 Controle de 600 ha de quintas, principalmente na região vinícola de Lisboa.
 "Boa agricultura" criando as melhores uvas respeitando o meio ambiente.
 Produção anual média de 500000 caixas de 9 litros.
 Capacidade de armazenamento instalada de 9,3 milhões de litros.
 2 centros de vinificação produzindo até 6 milhões de litros
 Exportamos 98,5% para 54 países com uma equipe de 35 pessoas.
 Certificação da qualidade BRC - Nível mais alto (desde 2009)

GRANDE RECONHECIMENTO!
DFJ VINHOS foi nomeada pela revista americana Wine Enthusiast no
grupo das 5 melhores empresas vinícolas europeias de 2017.
No grupo de empresas nomeadas ainda estão:
Domaines Schlumberger; Dr. Loosen; Fontanafredda; González Byass
O enólogo e dono do DFJ VINHOS, o Sr. José Neiva Correia,
agradeceu à sua equipe que fez este troféu possível ao longo dos
anos. Nós compartilhamos esse troféu com nossa família, amigos e
clientes, que constantemente nos ajudam a melhorar o que gostamos
de fazer, vinhos que as pessoas gostam de beber, feitos em Portugal.

RECONHECIMENTO
Prémios principais

 José Neiva Correia recebeu o troféu SENHOR DO VINHO 2013, o mais
importante do sector português do vinho.
 DFJ VINHOS ganhou duas vezes o troféu RED WINE OF THE YEAR no
International Wine Challenge em Londres.
 Eleita COMPANHIA DE VINHOS DE 2004 na REVISTA DE VINHOS.
 Ganhou o #1 TOP BEST BUY OF THE YEAR 2012 na Wine Enthusiast
Magazine com o VEGA Douro red 2009.
 Ganhou o troféu PORTUGAL WINE PRODUCER 2017 no Berliner Wine
Trophy.

 EUROPEAN WINERY OF THE YEAR 2017 NOMINEE na WINE ENTHUSIAST.
 Desde 2010, ganhámos 2074 prémios, 468 apenas em 2017.
 Desde 2006, vinhos da DFJ VINHOS chegaram 10 vezes lista do TOP BEST
BUY OF THE YEAR.

JOSÉ NEIVA CORREIA e a DFJ VINHOS

RAÍZES/ TRADIÇÃO
José Neiva nasceu em 1949 na Quinta de Porto Franco (60 km ao norte de Lisboa,
20 km a oeste do Atlântico) na sua família desde o século XVII, com 80 ha de vinha
produzindo alguns dos melhores vinhos da DFJ no seu próprio centro de vinificação .
RESPEITANDO O AMBIENTE
O Engº. Neiva aplica práticas agrícolas saudáveis nos 200 hectares das vinhas da
sua família onde as videiras são alimentadas com material orgânico. A nutrição das
videiras é feita de forma racional sem excessos ou deficiências. As necessidades da
videira ditam a dosagem de água e nutrientes concedidos.
CIENTISTA / INOVAÇÃO
Sempre testando novos métodos, novas variedades e lotes únicos, José Neiva
também desenvolveu e patenteou o primeiro método mundial para desinfetar as
rolhas usando ozono, depois vendido ao Grupo Amorim. Isso ajudou a reduzir o nível
de TCA indesejável uma grande ameaça para a produção de vinhos mundial.
PREÇO / QUALIDADE / CONSUMIDOR ORIENTADO
O objectivo principal de José Neiva “Criar vinhos que as pessoas gostam de beber,
fabricados em Portugal, com uma boa relação preço / qualidade.

QUINTA DA FONTE BELA

A sede da DFJ está localizada na Quinta de Fonte Bela (uma hora de carro a norte
de Lisboa). Uma propriedade única onde quase todos os edifícios respeitam a
"Arquitetura de ferro fundido" do final do século XIX, projetada pelos engenheiros de
Gustave Eiffel. Na região chamam-lhe a “Catedral do Vinho” possui um centro de
vinificação, linha de engarrafamento, armazém, capacidade de armazenamento de
9,3 milhões de litros, adega de barricas, tanoaria, laboratório e sala de convidados. É
a casa de mais de 20 casais de cegonhas todos os anos de outubro a junho.

Beba DFJ com moderação.
Saúde!
www.dfjvinhos.com
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