VISTA ALEGRE BRANCO 40 ANOS
Vinho do Porto | Portugal - Região Demarcada do Douro
Castas - Uvas
Cuidadosa selecção de uvas brancas da Região Demarcada do Douro, nomeadamente: Viosinho, Malvasia Fina, Gouveio, Arinto, Cercial e Rabigato.
Vinificação
Vinificação segundo método tradicional do Vinho do Porto. Após, desengace parcial com esmagamento suave segue-se a fermentação alcoólica com maceração
pelicular. A fermentação decorre sob temperatura controlada sendo parada pela adição de aguardente vínica. Todo o processo de vinificação, tem em conta as castas, o
seu grau de maturação e a doçura pretendida.
Análise Sensorial
Aspecto : Límpido e Brilhante.
Cor: Profunda cor âmbar com nuances esverdeadas;
Aroma: Nariz complexo com delicadas e intensas notas de baunilha, mel e frutos secos, como nozes, passas e figos.
Sabor: Na boca é denso e concentrado, impressionando pela sua enorme frescura e requinte.
Sugestões:
Consumo: Agradável acompanhamento em sobremesas doces, tartes, frutos secos e queijos. Sendo o Vinho do Porto um produto natural é susceptível de criar
depósito. Deve-se, por conseguinte, ao servir ter o cuidado indispensável para não turvar. Deve ser servido a uma temperatura entre 10ºC e 12º C.
Conservação: Garrafa de pé a uma temperatura constante e ao abrigo da luz intensa. Após a sua abertura consumir, preferencialmente, entre em 5 a 6 meses
Outras Informações
Envelhecimento: Este vinho é o resultado da mistura de vinhos brancos seleccionados, estilo único, com média de envelhecimento em casco de carvalho de 40 anos
(aprovado pelo IVDP com 40 anos)
Detalhes Técnicos
Álcool:
Acidez Total:
Dióxido de Enxofre Total
pH:
Açucares Residuais:
Baumé:

20% vol.
4,86 g/dm3
58 mg/dm3 (a. t.)
3,33
149 g/dm3
5,6

Informação Logística
Garrafa:
Rolha:
Embalagem:
Paletização:
EAN 13 (Código de Barras na Garrafa):
ITF 14 ( Código de Barras nas Caixas):

NEOS Branca - 500 ml
Rolha natural com capsula.
Caixa individual de plástico transparente.
66 caixas de 6 garrafas
5 602 660 00442 5
1 5602 660 0044 22

Enologia
Fátima Lopes / César Pinacho / Miguel Martins
Medalhas & Outros Prémios
Medalha de Ouro “AWC Viena 2015” (Outubro 2015/Aústria)
Medalha de Ouro e Melhor da Prova “Decanter World Wine Awards 2018” (Maio 2018/Reino Unido)
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