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15% vol / 750ml / alc.15% by vol.
BLEND TINTAS TINTO . RED
ºC 18 / 64,4 ºF
ANO.YEAR | 2018
16 / 60,8
REGIÃO.REGION | DOURO
PAÍS.COUNTRY | PORTUGAL
CASTAS.GRAPE VARIETY | TINTA AMARELA, TINTA CARVALHA, TINTA RORIZ
ESTÁGIO.AGEING | 6 MESES . MONTHS
BARRICAS DE CARVALHO FRANCÊS . FRENCH OAK BARRELS
Francisco Montenegro | ENÓLOGO.WINEMAKER
VINIFICAÇÃO | Selecção de uvas no corte e transporte em caixas directamente para a adega. Vinificação com esmagamento e desengace total.
Fermentação em lagar aberto com temperatura controlada.
VINIFICATION | Selection of cutted grapes and transported in boxes directly
to the winery. Winemaking with crushing and stalk removal. Fermentation in
temperated controlled open mill.
NOTA DE PROVA | Tinta Amarela Tinta Carvalha e Tinta Roriz em blend
perfeito, fruta vermelha bem viva e jovem. Sobressai o caracter floral e fresco
que em conjugação com aromas doces que resultam de pequeno período de
estágio em madeira, lhe confere alguma complexidade e harmonia. Na boca
é encorpado, com final fresco e persistente, mostrando bom equilíbrio entre
acidez natural e estrutura. O carácter mineral da Região está bem presente
na frescura do vinho.
Tinta Amarela, Tinta Carvalha and Tinta Roriz Ink in perfect blend, bright
and young red fruit. The floral and fresh character stands out, which in
combination with sweet aromas that result from a short period of aging in
wood, gives it some complexity and harmony. In the mouth it is full-bodied,
with a fresh and persistent finish, showing a good balance between natural
acidity and structure. The mineral character of the region is very present in
the freshness of the wine.
ACIDEZ TOTAL . TOTAL ACIDITY / 3,5 g/L pH 3,60

