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Notas de Prova
Cor: Ruby fechado.

Envelheceu em cascos de carvalho francês durante 9 meses. Vinho não filtrado nem estabilizado pelo frio de modo a serem respeitados todos os

seus elementos. 

Provenientes das nossas 3 Quintas (Cima Corgo e Baixo Corgo), estas vinhas estão plantadas em patamares com diversas exposições e altitudes.

Com um Inverno mais seco e mais frio que em anos anteriores, uma Primavera também mais fria e com alguma chuva e um Verão suave, com

temperaturas equilibradas na maturação. Estas condições levaram a que as plantas fossem saudáveis, tivessem pouco vigor e rendimento e com

boa acidez e frescura.
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Castas tradicionais do Douro  com destaque para a Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz e Sousão.

Após rigorosa escolha das uvas e desengaçe, procedeu-se a uma maceração pelicular pré-fermentativa, seguida de uma fermentação com controlo

da temperatura em cuba inox com remontagens diárias.

Cor: Ruby fechado.

Aroma:

Paladar:

Sugestões de Consumo e Conservação

Detalhes Técnicos Informação Logística
Álcool: 13% vol. Garrafa: Bordalesa Prestige 

Acidez Total: 5,10 g/l a.t. Rolha: Rolha de cortiça natural

pH: 3,53 g/l Embalagem: Caixa de cartão com 6 garrafas

Açucares Residuais: 0,60 g/l Paletização: 108 caixas de 6 garrafas por Palete

EAN 13 (Código de Barras na Garrafa): 5 602 660 00401 2

ITF 14 ( Código de Barras nas Caixas): 1 5602 660 00401 9
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Principal destaque para a combinação entre os frutos vermelhos, os frutos do bosque, os aromas a violetas com as especiarias

provenientes da madeira.

Entrada cativante e macia, seguido de uma fresca e fascinante elegância em combinação com algum fumado da madeira. Termina

cremoso, intenso e com carácter.

Trata-se de um vinho versátil na sua vertente gastronómica, contudo é ideal para grelhados, carnes e em especial carnes brancas, guisados

queijos leves. Dever ser servido a uma temperatura entre os 13º e os 15º C. Pode ser consumido de imediato ou entre os próximos 3 a 4 anos. O

vinho deve ser armazenado num local fresco (12º a 14ºC) e seco, ao abrigo da luz e de oscilações de temperatura devendo a garrafa permanecer

em posição horizontal. Enquanto produto natural, o Vinho está sujeito a criar depósito com a idade.


