ESTE VINHO É UMA EXPRESSÃO DE EXCELÊNCIA DO NOSSO DOURO.

PRODUZIDO E ENGARRAFADO POR/PRODUCED AND BOTTLED BY:
100HECTARES SOCIEDADE AGRÍCOLA LDA / PESO DA RÉGUA / PORTUGAL
comercial100hectares@gmail.com / WWW.100HECTARES.COM.PT

SERVIR A / SERVE AT

8 - 12 ºC
46,4 - 53,8 ºF

VINHO BRANCO . WHITE WINE
ANO . YEAR 2019
REGIÃO . REGION DOURO
PAÍS . COUNTRY PORTUGAL
CASTAS . GRAPE VARIETY CÔDEGA DO LARINHO
NUNO FELGAR ENÓLOGO.WINEMAKER

VINIFICAÇÃO | Selecção das uvas no corte e transporte em caixas de 20kg
directamente para a nossa adega onde se dá início ao processo de vinificação,
fermentação em cubas de inox com temperatura controlada.
NOTA DE PROVA | Apresenta um aroma muito complexo, profundo e mineral. Discreto
nas notas de fruta de caroço, citrinos e com ligeiras notas medicinais mas vibrante na
boca, num estilo muito singular, onde o açúcar e a acidez estão em perfeita harmonia.
Fresco, leve e muito preciso, com intensa componente mineral e um final pleno de
energia, com boas notas citrinas. Um vinho que dá prazer beber em novo para se sentir
toda a energia, mas que terá uma longa e saudável vida em cave.
VINIFICATION | Selection of grapes at the cutting stage and during shipment in
20kg crates directly to our winery, where the winemaking process begins, along with
fermentation in stainless steel vats at controlled temperature.
TASTING NOTE | Presents a very complex aroma, deep and mineral. Discreet notes
of fruit seed, citrus and light medicinal notes but vibrant in mouth, with a very
unique style, where sugar and acidity are in perfect harmony. Fresh, light and very
accurate, with a strong mineral component and a final full of energy, with good
citrus notes. A wine that gives pleasure in drinking again, to feel all the energy,
but also a wine with a long and healthy life in the basement.
ACIDEZ TOTAL . TOTAL ACIDITY / 5,3 g/L pH 3,32

13,5% vol -750ml - alc.13,5% by vol.

