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REGIÃO | REGION
Vinho Branco DOC Douro • Região de Tabuaço, da margem direta do rio Douro •
Vinhas entre 20-130 anos • Solo: Xisto, com algum afloramento granítico • Altitude
entre 400-600m • Verões quentes • Pouca precipitação anual
White Wine Douro DOC • Tabuaço, located on the right bank of the river Douro •
Vineyards with 20-130 years old • Soil: schist, with slight granitic outcrops • Altitude
between 400-600m • Hot Summers • Low annual precipitation

VINIFICAÇÃO | VINIFICATION
Vinhas entre 20-30 anos. Desengace total e prensagem. Seleção do mosto de uva e
pós arrefecimento e decantação a baixa temperatura. Fermentação em cubas de inox
com temperatura e rondar os 15ºC durante 20 dias. Cerca de 15% do vinho fermenta e estagia por 6 meses em barrica de 500L de carvalho francês.
Vineyards with 20-30 years old. Total destemming and pressing. Selection of the
grape must and cooling at low temperatures. Fermentation only in stainless steel vats,
with temperatures rounding the 15ºC for 20 days. About 15% of the wine ages in 500L
French oak barrels for 6 months.

NOTA DE PROVA | TASTING NOTE

O estágio em barrica permitiu que este vinho sobressaísse todas as suas características mais
minerais. Floral no aroma, mas em harmonia com a barrica, este vinho é muito completo,
com uma estrutura e um volume de boca notável, desde a primeira prova. As notas cítricas
e a mineralidade, conferem frescura ao vinho, mantendo o retrogosto vibrante e longo.
Contém Sulfitos.
The barrel aging allowed this wine to stand out from all its most mineral characteristics. Floral in aroma, but in harmony with the barrel, this wine is very complete, with a
remarkable volume and structure, since the first tasting. The citrus notes and the
minerality, give freshness to the wine, keeping the aftertaste vibrant and long.
Contains Sulfites.
Ano/Year
Teor Alcoólico/Alcohol
Acidez Total/Total Acidity
pH
Castas/Varieties
Tempo de Guarda/Acceptable storage time

Garrafa/Bottle

5600840250532

.................... 2019
.................... 12,5% Vol.
..................... 5,8 g/L
..................... 3,2 g/L
..................... Viosinho, Rabigato, Gouveio, Arinto
..................... 2-4 anos/years

Caixa Cartão /
Cardboard Box (6gfs/btl )

15600840250539

220x150x330
Cartão/Cardboard

1200x800x1440
100 cx/bx pallet

