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Castas - Uvas

Vinificação

Análise Sensorial

Aspecto: Limpido e brilhante.
Cor: Viva cor dourada.
Aroma: Nariz marcado pelos aromas de laranja e tangerina cristalizadas, combinados com aromas de figos secos e mel.

Sugestões:

Outras Informações

Detalhes Técnicos Informação Logística

Álcool: 20% vol. Garrafa: NEOS Branca - 500 ml
Açucares Residuais: 150 g/dm3 Rolha: Rolha natural com capsula.
Acidez Total: 4,86 mg/dm3 (a. t.) Embalagem: Caixa individual de plástico transparente.
pH: 3,27 Paletização: 96 caixas de 6 garrafas
Dióxido de Enxofre Total 84 mg/dm3 EAN 13 (Código de Barras na Garrafa): 5 602 660 00443 2
Grau Baumé 5,6 ITF 14 ( Código de Barras nas Caixas): 1 5602 660 00443 9

Enologia

Fátima Lopes / César Pinacho / Miguel Martins
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 VISTA ALEGRE  MOSCATEL DO DOURO 20 ANOS              

Cuidadosa selecção de uvas brancas exclusivamente da casta "Moscatel Galego Branco" da região Demarcada do Douro (DOP). 

Sabor:  Na boca é untuoso, com uma doçura característica da casta, combinada com uma frescura agravável e envolvente. Termina complexo e com um

Vinificação segundo método tradicional do "Moscatel do Douro", produzido nesta região. A fermentação com maceração pelicular, decorre sob temperatura 
controlada sendo parada pela adição de aguardente vínica. Todo o processo de vinificação, tem em conta a casta, o seu grau de maturação e a doçura 
pretendida.

Envelhecimento: Este vinho é o resultado de uma selecção e combinação de moscateis do Douro (DOP), envelhecido em cascos de carvalho por um período 
superior a 20 anos (aprovado pelo IVDP como 20 anos)

 longo final de agradável.

Consumo: É um vinho que pode ser apreciado como aperitivo ligando bem com frutos secos, alguns tipos de fumados, queijos curados. É, também, um excelente 
acompanhamento de sobremesas doces conventuais, tartes de frutos. Servir fresco, a uma temperatura entre 10ºC e 12ºC.

Conservação: Conservar a garrafa em pé a uma temperatura constante e ao abrigo da luz intensa. Após abertura consumir, preferencialmente, entre 2 a 3 
meses.


