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WINES OF TRIBUTE

DOURO
NOTAS DE VINDIMA
O Inverno caracterizou-se como o mais seco dos últimos 40 anos, tendo essa
baixa disponibilidade de água no solo condicionado o vigor das videiras. O
abrolhamento ocorreu nas datas normais, tendo-se em seguida verificado um
atraso no ciclo vegetativo até ao início da floração, a qual ocorreu nos últimos
dias do mês de Maio, em condições difíceis que originaram forte desavinho e
bagoinha. Posteriormente, a reduzida temperatura verificada originou novo
atraso que se prolongou até ao início da vindima. Apesar das dificuldades, as
uvas chegaram à adega em menor quantidade mas em perfeitas condições
sanitárias, maduras e equilibradas, originando vinhos de excelente qualidade.

VINIFICAÇÃO
Apanha manual, no início de Outubro, de uvas proveniente das Vinhas Velhas
com 83 anos de idade, não chegando a ser atingida pela botrytis cinérea.
Após uma triagem minuciosa na vinha e transporte em caixas de 20 kg é feito
o desengace total e esmagamento. A maceração pré-fermentativa decorre
a frio (10 a 12oC), assim como a fermentação alcoólica (inferior a 23oC) com
homegeneização por pisa a pé, para maior extracção de cor e aroma, sempre
em lagares de inox com temperatura controlada.

NOTAS ENOLÓGICAS

DESCRIÇÃO

Cor | Vermelho púrpura.
Aroma | Intensidade na fruta
vermelha muito jovem, com
destaque para a geleia de morango.
Palato | Entrada muito suave e
envolvente. É um vinho que enche
a boca com um tanino super fino e
discreto, onde a acidez lhe dá uma
frescura que contrabalança muito
bem com a sua doçura natural.
Harmonização | Com entradas,
como é exemplo os escalopes de
foie fresco salteados com uma
redução de frutos vermelhos; ou
com uma sobremesa, como bolo de
chocolate negro húmido.

Cor | Tinto
Região | Douro
Colheita | 2012
Enólogo | Luís Pato
Castas | Blend de mais de 21 castas,
com mais de 80 anos de idade, entre as
quais Touriga Franca, Tinta
Barroca, Tinta Amarela, Tinta Roriz
e Sousão.
Marca | Pôpa
Capacidade | 500 ml
Produção | 5000 Garrafas

CARACTERÍSTICAS
Teor alcoólico| 11% Vol.
Acidez Total | 7,08 g/dm3
Acidez Volátil | 0,5 g/dm3
Açucares Totais | 92,6 g/dm3
PH | 3,28
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