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REGIÃO | REGION
Vinho Branco DOC Dão • Vinha mais próxima da Serra da Estrela • A última a ser
vindimada devido ao nível tardio de maturação • Solos de origem granítica com
grandes afloramentos xistosos • Altitude ronda os 400-600m • Influência dos rios
Dão e Mondego • Verões quentes e secos • Invernos frios
White Wine DOC Dão • Vineyard closest to Serra da Estrela Mountain • Last to
be harvested due to late maturation levels • Granitic Soil with large schist
outcrops • Altitude between 400-600m • Influenced by the rivers Dão and
Mondego • Hot and Dry Summers • Cold Winters

VINIFICAÇÃO | VINIFICATION
Vindima manual. Uvas provenientes de uma única parcela de Encruzado da Quinta do
Ribeiro Santo, a mais próxima da montanha da Serra da Estrela. Arrefecimento da uva
antes da prensagem. Maceração a frio. Fermentação em cubas de inox sob borras,
terminando em barricas novas e usadas de carvalho francês por 6 meses. Este vinho
repousa por mais um ano em garrafa antes de se disponibilizar no mercado.
Harvest by hand. Grapes from a single plot of Encruzado at Quinta do Ribeiro Santo,
the closest to Serra da Estrela Mountain. Cooling of the grape before pressing.
Cold maceration. Fermentation in stainless steel vats under lees, ending in new and
used French oak barrels for 6 months. This wine rests for another year in the bottle
before being made available on the market.

NOTA DE PROVA | TASTING NOTE

Aroma elegante, com influência das leves notas tostadas da barrica. Muito boa
estrutura na boca, com mineralidade e acidez lindamente combinadas com um final
longo e vivaz. Um vinho mais complexo e sedutor, deve ser bebido em copos
Borgonha, para enaltecer todas as suas qualidades. Contém Sulfitos.
Elegant aroma, with hints of ripe fruit and light toasty notes. Very good structure in
the mouth with minerality and acidity beautifully combined with a vivacious long
finish. A more complex and seductive wine, it should be drunk in Burgundy glasses, to
enhance all its qualities. Contains Sulfites.
Ano/Year
Teor Alcoólico/Alcohol
Acidez Total/Total Acidity
pH
Castas/Varieties
Tempo de Guarda/Acceptable storage time
Garrafa/Bottle

5600203653161

.................... 2018
.................... 13,5 % Vol.
..................... 6,0 g/L
..................... 3,4
..................... Encruzado
..................... 6-20 anos/years

Caixa Madeira/
Wood Box (3gfs/btl)

15600203653168

342x321x114
Madeira/Wood

1200x800x1675
96 cx/bx pallet

