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País Country Portugal

AlentejoRegião Region

Clima Climate Mediterrânico
Mediterranean

Solo (origem) Soil (origin) Franco-argiloso de origem granítica
Clay-loam

Tipo Type Branco
White

Castas Grape varieties 50% Verdelho, 30% Viognier e 20% Arinto

Classificação Classification Vinho Regional Alentejano | Regional Wine from Alentejo

Ano de colheita Harvesting year 2019

Vindima Harvest period Entre Agosto e Setembro
Between August and September

Produção Production 73.200 garrafas 75 cL
73.200 bottles 750 mL

Enólogo Oenologist Rui Reguinga, Carlos Rodrigues e Bruno Pinto

Vinificação Vinification Chegadas á adega, as uvas sofreram uma criteriosa selecção manual,
foram completamente desengaçadas e esmagadas e após um curto
periodo de maceração pelicular, transfegou-se o mosto e deu-se a
decantação estática. A fermentação decorreu em depósito de inox a
temperaturas controladas de cerca de 15ºC. Depois do período normal
de estágio em depósito, foi loteado, estabilizado e engarrafado.
Seguidamente descansou em garrafa até ao momento do seu
lançamento.  

Once in the winery the grapes underwent a careful manual selection,
were completely stripped and crushed, and after a short period of
pelicular maceration the must was submitted to racking and static
decanting occurred. Fermentation took place in stainless steel tank at
controlled temperatures of about 15 ° C. After the normal period of
maturation in storage, it was blended, stabilized and bottled. Then it
rested in the bottle until the time of its launch.

Teor alcoólico Alcoholic strength 13,5 % vol.

Acidez total Total acidity 5,7 g/L

pH 3,17

Açúcar redutor Residual sugar 1,9 g/L

Ingredientes Ingredients Contém sulfitos
Contains sulphites

Tasting notesNotas de prova De aspeto límpido e brilhante, apresenta cor amarela citrina. No aroma
temos frescura e exotismo, registos de lima e flôr de limoeiro em
equilibrio com notas de fruta branca e uma agradável sensação
mineral. Na boca é jovem e vibrante, segue o perfil do nariz,
apontamentos tropicais de ananás fresco que nos conduzem a um
final quase doce, fresco e persistente. Para a mesa ou para a
esplanada, uma companhia bastante versátil.

Of clear and bright aspect, it presents citrine yellow color. In the aroma
we have freshness and exoticism, records of lime and lemon tree in
balance with notes of white fruit and a pleasant mineral sensation. In
the mouth it is young and vibrant, it follows the profile of the nose,
tropical notes of fresh pineapples that lead us to an almost sweet, fresh
and persistent finish. For the table or the esplanade, a very versatile
company.

Consumo Consumption 2020 - 2022

Gastronomia Serving suggestions Pelo seu caráter e elegância, este vinho é um excelente aperitivo e a
companhia perfeita para pratos de peixe, marisco ou carnes brancas.

Its character and elegance make it an excellent aperitif and a perfect
companion for fish, seafood or white meat dishes.

Garrafa Bottle 75 cL
750 mL

Embalagem Packaging Caixa de cartão com 6 garrafas 75 cL

Cardboard boxes with 6 bottles of 750 mL
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Código   | Code

75 cL 701185

Unidade/palete   | Bottles per pallet

75 cL 600

Caixas/palete   | Boxes per pallet

75 cL 100

EAN

75 cL 5607623008229

ITF

75 cL 25607623008223
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