
    O terreo foi plantado no 

ano 1996, abranguendo 1,5 

Hectareas de viñedo en es-

paleira das cales 6.000 m 2 

son de uva godello, e dan un 

rendemento en torno a 

3.000 - 4.000 quilos ao ano.  

    Dada a experiencia da 

familia, varias xeracións 

como posuidores de viveiros, 

procederon a plantar co por-

taenxerto RICHTER-110, o 

mellor para a zona onde esta 

encravada o terreo, cun 

marco de plantación de 2,25 

x 1,30 e postes de 2,5m.  

    O sistema de poda é en 

cordón dobre, co cal conse-

guen unha boa harmonía 

entre o vigor propio da go-

dello e a produción desex-

ada.  

Entre Pedrazais e o ceo de Valdeorras 

  Os Viños de Finca   
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    Cando un empeza a subir pola aba mon-

tañosa do terreo Pedrazais culmínase nun 

punto onde ao pararse a paisaxe ofrece 

unha bela perspectiva de 360 graos, chega-

mos ao maravilloso altiplano onde se situa a 

adega Alan de Val, un espazo entre a terra e 

o ceo da A Rua; o ceo de Valdeorras. 

    Ancorada nunha rexión climática de 

carácter continental con influencia atlántica, 

caracterízase por invernos fríos, veráns cáli-

dos e outonos e primaveras suaves. O te-

rreo "Pedrazais" presenta chan en pendente 

e aba de exposición sur, o que lle proporcio-

na menos fertilidade e boa drenaxe, isto 

garante un rendemento máis moderado e 

cunhas uvas de maduración axeitada. Ade-

mais posúe chans de lousa pouco profundos 

(30-50 cm) con abundantes pedras soltas 

sobre todo en superficie, e con textura 

franco-arenosa. Este tipo de textura permi-

te maduracións suaves, dado que polo día 

irradian calor e pola noite se arrefrían ante-

s; esta diferenza de temperatura entre o 

día e a noite permite incrementar os valo-

res de azucre coa luz solar e evitar perdas 

importantes de acidez polas noites. O resul-

tado final son uns viños con elevados com-

poñentes aromáticos e sápidos moi sutís, 

cun marcado carácter mineral.  

Finca Pedrazais 

 

A Adega Alan é unha 

adega de ámbito 

familiar, artesanal, 

que se funda no ano 

1993, a partir da expe-

riencia herdada de 

pais e avós, dedicados 

dende sempre ao 

viñedo, ao viveiro, á 

elaboración e venda 

de viños. 



P Á X I N A  2  

“ A familia é de 

pura cepa,  

de toda a vida 

nos dedicamos 

ao viveiro  

e ao viñedo ” 

“...o primeiro  

viño que  

embotellamos  

foi o da miña  

voda e tivo  

moito éxito...” 

Falando da historia 

A Singularidade da A Costiña 

A Adega e as Viñas 
    No ano 2006 constrúese 

a nova adega, encravada 

na bisbarra de Valdeorras 

e rodeada polo Terreo 

"Pedrazais".  

 

    En esta nova etapa in-

corpóranse novas técnicas 

e coñecementos co fin de 

obter os mellores caldos. 

 

    Na actual eclosión dos 

godellos de Valdeorras, 

encontrámonos no punto 

de creación de viños com-

plexos e de alta calidade. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    En Adega Alan damos 

enorme importancia á viti-

cultura. En 2006 empeza-

mos a elaborar viños de 

finca, buscando a peculia-

ridade, a singularidade de 

cada viñedo.  

    A Finca Pedrazais, situa-

da arredor da adega, é a 

primeira na que facemos o 

noso viño Alan de Val Pe-

drazais.  

    Seguirán outras como A 

Costiña,...; nelas, ademais 

do varietal, intentamos 

reflectir a terra (terroir).  

A sua pendente media é de 

30% de desnivel. 

 

    Ou tipo de chan e Lousa 

moi descomposta e algo de 

cuarcitas ou "seixos" con 

subsolo lixeiramente arxi-

loso de compactidade me-

d ia ,  ben  d renado . 

 

    O seu plantación data 

do ano 2000, e sua forma 

de condución e en espalei-

 

    A Costiña e una finca  

que atópase en San 

Miguel de Outeiro, con-

cello de Vilamartínde 

Valdeorras. Ten unha 

superficie de 0,8 Ha. E 

esta situada a unha 

altitude de 320 m. Con 

orientación:N.O. -S.E., 

estase a protexer do 

norte por encontrarse 

na faldra dun monte. 

ra de 2,20 m. con ampla 

superficie foliar, pois se 

trata de variedades de 

bastante vigor. Ou tipo de 

poda faese a Cordón Royat 

dobre, e situase enxertada 

sobre patrón: 110-R.  

noso primeiro Godello 

ALAN cunha produción de 

700 botellas cun deposito 

de inox e utilizando a anti-

ga prensa familiar, despois 

en 1995 as primeiras plan-

tacións de Mencía empe-

zan a dar os seus primei-

ros acios e con uva de 

terreos centenarios fixe-

mos o noso primer Mencía. 

 

    Por ese ano plántase o 

terreo que hoxe dá nome a 

unha gama de viños de 

terreo PEDRAZAIS onde no 

ano 2006 se constrúe a 

nova e moderna adega de 

ALAN DE VAL, cunha filo-

sofía de mellorar ano tras 

ano e tamén coa defensa 

das castas autóctonas sen-

do pioneiros na plantación 

da variedade Brancellao na 

parcela da Costiña, tamén 

co primeiro garnacha em-

botellado e alta gama, 

apostamos por unha viti-

cultura avanzada cunhas 

producións moi por de-

baixo das do establecido; 

O VIÑO FAISE NA VIÑA. 

 

De cara ao futuro estamos 

en ampliar a gama de vi-

ños, facer mais viños de 

terreo con todo tipo de 

variedades e aumentar a 

proxección internacional 

da adega.  

       

     A adega ALAN nace do 

labor que o noso anteceso-

res nos teñen marcado a 

nós Joaquín, Manuel (You) 

e José Luis, unha familia 

totalmente dedicada ao 

desenvolvemento e opera-

cións vitivinícolas dende a 

elaboración de viños e a 

produción de plantas de 

vide, esta última con mais 

dedicación, nós volvemos 

retomar a elaboración de 

viños coas primeiras plan-

tacións de Godello son de 

1983 e no ano seguinte  

enxertouse coa variedade 

Godello. No ano 1992 ela-

boramos a nosa primeira 

vendima para produción do 

A Costiña e 

o único 

viño 100% 

Brancellao 

do        

mercado 



Os Viños Varietais 
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No mundo do viño, ao igual 

que na vida, perseverar 

convértese nunha constante 

que predomina no labor do dia 

a dia. Cando se trata de sacar 

o mellor dun mesmo con esfor-

zo e coidando non só a materia 

prima senón a orixe mesma 

das riquezas naturais se en-

tende con claridade a bondade 

da terra e da natureza mesma. 

Esta é a filosofía da adega, 

tomar a esencia mesma que 

nos ofrece a viña para ofrecer 

con cada variedade e marca o 

mellor dela e de nós mesmos. 

 

  É de recordar que a Godello 

estivo a punto de desaparecer 

na nosa bisbarra e que nos 

anos 80 e parte dos 90 se fixo 

un grande esforzo por recupe-

rala. O sentimento polo autóc-

tono fixo posible esta recupe-

ración, é por iso que a doutri-

na debe ter continuidade, de-

bemos ir máis alá na busca do 

carácter, do sentido da terra e 

seguir conseguindo a máxima 

expresión de cada variedade. 

 

É unha tarefa intensa e como é  

 

sabido detrás de cada copa ou 

botella de viño esta o traballo 

das persoas, moito traballo 

para conseguilo, é difícil embo-

tellar o sabor dunha terra, 

pero ás veces é posible e esa é 

a vontade que poñemos en 

cada copa para quen o bebe.  

 Os viños varietais expresan en 

pureza a súa propia personali-

dade e detrás dun cultivar coi-

dado e en harmonía co medio 

hai unha promesa de calidade, 

a produción selectiva e ade-

cuada, con rendementos por 

debaixo dos establecidos, e o 

coidado e bo facer encárganse 

do resto. Este é o camiño e 

e s t e  é  o  d e s t i n o . 

 

   En canto á Mencía e a Gar-

nacha a filosofía é a mesma, 

moita xente sorpréndese ao 

probar por primeira vez nosos 

tintos, o que hai anos era im-

pensable hoxe reflicte a evolu-

ción e o traballo ben feito des-

tes anos. Disto tamén nos sen-

timos orgullosos por que ade-

mais observamos con satisfac-

ción a personalidade única dos 

nosos varietais galegos. 

 

   Coa Brancellao a aposta foi 

grande, crear un viño exclusi-

vo desta uva era algo arrisca-

do e sen precedentes, pero aí 

esta no mercado nosa produ-

ción limitada de botellas da 

Costiña. Este viño reflicte con 

bondade os coidados do seu 

cultivo, con cuberta vexetal 

permanente entre filas (para o 

control do vigor, evitar a ero-

sión, xa que unha parte pre-

senta unha forte pendente) e 

labra entre plantas.  

     

   Poda en verde, algo de esfo-

llado. Non adoita ser necesario 

recorrer ao rareo de acios por 

non ser variedades excesiva-

m e n t e  p r o d u t i v a s . 

 

  Na Brancellao non se usan 

produtos sistémicos e a vendi-

ma faise de formamanual, en 

caixas de 15 kg, desbotando 

os acios que non presenten bo 

e s t a d o  s a n i t a r i o . 

 

É unha variedade cultivada 

antigamente en toda a Galicia. 

No século XVIII era a varieda-

de principal nas vides verme-

llas, pero despois do ataque de 

oidio(1850) case desapareceu.  

 

  Actualmente case todo se 

encontra nos antigos viñedos 

illados na ribeira do río Sil.  
 

Manuel (You) cos viños da adega. 

“É difícil 

embotellar 

o sabor 

dunha terra; 

pero ás  

veces é  

posible” 

“...naturalmente 

elaboramos viño,  

o noso entorno 

forma parte da 

nosa riqueza, nos 

protexemos e 

coidamos a  

natureza o equipo 

de ALAN DE VAL 

ten presente en 

todo momento o 

medio  

ambiente, ...” 
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Rio Navia - Negueira de Muñiz 

 

  Un fermoso concello que entre 

outras mil maravillas, conserva a 

última colonia hippie do noso país, 

una horta de calidade e un viño de 

altura con castes como o tinto sero-

dio ou a branca lexítima. 

Enoturismo:  Xornada 

de Gastrosexologia 

en A Rua 

Contáctanos  Tél.: 608 720 695 

Cartel  

anunciador  

da  

Xornada de 

Gastrosexología 

Escola da Viña e o Viño: Outra forma de enoturismo 
 

    Alan de Val esta a desenvolver uns ciclos de formación práctica para que o afeccionado ou amante dos viños 

poida sentir por se mesmo a experiencia da viticultura e a enoloxía.  

 

    A escola de viña e viño está dirixida e adaptada ás necesidades de cada persoa ou grupo.  

 

    Se es un apaixonado do mundo da vitivinicultura ou se es un emprendedor que desexas poñer en práctica os 

teus coñecementos aprendidos, nós encargámonos de que vivas o dia a dia nos nosos viñedos e na nosa adega. 

 

    E para aqueles interesados en adquirir un amplo coñecemento en cata de viños estamos a desenvolver un ciclo 

en análise sensorial máis alá dos convencionalismos desta doutrina.  

 

    Convierteté nun experto catador na nosa aula de cata e aprende a sacalo o máximo partido aos teus sentidos.  

 

    Pronto poñeremos a disposición dos interesados a programación e contido dos nosos cursos de cata.  

 

 

Para mais información: alandeval@alandeval.com .Tel. 636727848  

mailto:alandeval@alandeval.com

