RESERVA DOS CLIENTES
2017
VINHO TINTO | RED WINE
ALC. 14% VOL.
375 / 750 ML
Região | Region: ALENTEJO
Classificação | Classification: RESERVA
Tipo | Type: Vinho Tinto | Red Wine
Álcool | Alcohol: 14% vol.
Castas | Grape Varieties: 40% Alicante Bouschet, + 40%
Trincadeira + 20% Aragonez
Vinificação | Winemaking : Após a selecção das melhores
uvas, a fermentação alcoólica ocorreu em cuba de inox, com
controlo de temperatura. Seguiu-se uma maceração pós-fermentativa de 20 dias. O estágio ocorreu em barricas de Carvalho Francês e Americano, durante 3 meses.
After selecting the best grapes, the alcoholic fermentation
took place in a stainless steel tank, with temperature control.
This was followed by a post-fermentative maceration of 20
days. The wine was then aged in barrels of French and American Oak for 3 months.
Notas de Prova | Tasting: Cor granada. Aroma intenso sendo
predominante em frutos do bosque, geleia de frutos vermelhos e nuances de tostados e especiarias. Sabor frutado, macio, bem estruturado, harmonioso e com distinta persistência.
Garnet colour. Intense in forest fruits, jam of red fruits and
toasted and spices nuances.
Fruity flavour, soft, elegant, structured, harmonious and with
a soft aftertaste in the mouth.
Sugestão de Consumo | Food Pairing: É ideal para acompanhar queijos macios e iguarias à base de peixes, carnes brancas e vermelhas de confecção moderada da cozinha Mediterrânica. Consumir a 18ºC.
Perfect for serving with soft cheeses, fish, and white and
red meat delicaties of moderate Mediterranean cuisine.
Serve at 18ºC.

Mod.009.1

Acondicionar em lugar fresc
fresco e humidade moderada ao abrigo da luz. Não é aconselhável o
consumo a grávidas e menores de idade. Contém sulfitos.
Store in a cool place, of moderate humidity and protected from the light. Not advisable for pregnant women and minors. Contains sulphites.
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