Varieties:Touriga Nacional,

Castas:Touriga Nacional,

Tinta Roriz

Tinta Roriz

Alcohol Content: 14,0%

Teor Alcoólico: 14,0%
Acidez Total: 5,600 g/dm3

Total Acidity: 5,600 g/dm3

Acidez Volátil: 0,56 g/dm3

Volatile Acidity: 0,56 g/dm3

pH: 3,46
Açúcar Residual: 1,1 g/dm3

pH: 3,46
Residual Sugars: 1,1 g/dm3

VINIFICAÇÃO
Vindima manual em caixas de 12 kg, no dia 19 de Setembro de 2019. Na adega, as uvas
foram submetidas a uma nova selecção em tapete de escolha vibratório. A fermentação
ocorreu em balseiros de carvalho francês, a uma temperatura de 24ºC.
ESTÁGIO
Em barricas de 500 L de carvalho francês, por um período de 16 meses. Estágio em
garrafa por um período de 11 meses. Este vinho não foi establilizado antes do engarrafamento
para não afectar o seu potencial de evolução, podendo criar ligeiro depósito durante a permanência
em garrafa.

NOTA DE PROVA
Cor granada profunda, aroma a folha de tabaco verde, mineralidade e notas especiadas
provenientes do estágio em barrica. Taninos firmes mas sedosos. Vinho estruturado,
elegante com prova precisa. Final longo e persistente.
VINIFICATION
Hand harvest in 12 kg boxes on the 19h of September 2019. At the winery the grapes were
carefully selected on a vibrating sorting table. Fermentation took place in wooden vats at a
temperature of 24ºC.
AGING
Aging took place in 500 L french oak barrels for a period of 16 months. The wine aged in the
bottle for a period of 11 months. This wine was not stabilized before bottling so as not to affect its
evolution potential, thus a slight natural deposit may form in the bottle.

TASTING NOTES
Deep ruby colour, green tobaco leaf aroma, minerality and spicy notes from the barrel aging.
Firm but silky tanins. Structured, elegant wine with a precise taste. Long finish.
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