Um brinde a uma roda de amigos
que mais não precisam do que uma
garrafa de vinho para passarem
um bom momento.

Quem bebe | Você com os seus amigos.
Hora | Nem tudo na vida tem hora marcada.
Sabor | Agradável.
Acompanha com... Gargalhadas.
Um brinde aos pequenos prazeres da vida. Às coisas simples
mas feitas com gosto. Um brinde a uma tela de um artista
desconhecido encontrada numa loja de bairro. Um brinde a
meia dúzia de castanhas assadas embrulhadas num papel de
jornal. Ao cheiro de uma tarte de maçã acabada de sair do forno.
Um brinde a um pôr-do-sol na praia num dia de Inverno. Um
brinde a uma roda de amigos que mais não precisam do que um
pão, algum queijo e uma garrafa de vinho para passarem um
bom momento. Saúde!
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Classificação | Vinho Regional Tejo
Tipo | vinho branco
Castas | 50% Fernão Pires | 25% Arinto | 25% Viosinho
Solos | Xistosos
Vinificação | Colheita em separado de cada casta, desengace,
choque térmico, prensagem, decantação do mosto,
inoculação com leveduras selecionadas, fermentação com
temperaturas controladas em cubas de inox, centrifugação,
estabilização, filtração
Cor | Amarelo citrino
Aroma | Vinho com uma elevada intensidade aromática,
onde predominam as notas florais e frutadas
Paladar | Na boca, temos um vinho bastante frutado com
boa acidez e untuosidade
Final de prova | A prova termina com um final agradável e
fresco
Harmonização | Vinho ideal para acompanhar um bom
momento de tapas, preferencialmente com queijos

Teor Alcoólico

Acidez Total

Açúcares Totais

pH

12,5%

5,5g/l

3,6g/l

3,43

CAPACIDADE DA GARRAFA

GARRAFA

CAIXA DE 6 GARRAFAS

750 ml

5600228155305

15600228155302
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