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TERRAS DO VAR
2017

ALC. 13% VOL.
750 ML

Região | Region: DÃO
Classificação | Classification: DOC
Tipo | Type

:Álcool | Alcohol
:

Vinho Tinto | Red Wine

13% vol.

Castas | Grape Varieties : 60% Touriga Nacional + 30% 
Alfrocheiro + 10% Jaen

Vinificação | Winemaking: Esmagamento com desengace
total, fermentação alcoólica a 26ºC e maceração pelicular 
prolongada. 6 meses em barricas de carvalho francês.
Crushing with total destemming, alcoholic fermentation at 
26ºC and extended skin maceration. 6 months in French oak 
Barrels.

Notas de Prova | Tasting: Aroma intenso onde predominam
as notas de frutos vermelhos com ligeira complexidade. Na  
boca apresenta notas de especiarias combinadas com os
taninos finos e elegantes. Bom volume de boca com final de
boca prolongado. 

Intense aroma of red fruits with slight complexity. In the 
mouth is full-bodied with notes of spices combined with and
elegant tannins and with a long elegant finish.

Sugestão de Consumo | Food Pairing:  É ideal para acom- 
panhar 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 delicacies of moderate Mediterranean cuisine. 
Serve at 18ºC.

Acondicionar em lugar 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 preg-
nant women and minors. Contains sulphites.
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