
BORGES RESERVA
DÃO BRANCO 2020
Os vinhos Borges Reserva resumem a tradição e o know-how da Borges na produção de vinhos 
de qualidade. São vinhos com origem em duas das mais antigas e emblemáticas regiões 
vitivinícolas portuguesas – Douro e Dão – reconhecidas pelas características e qualidade únicas 
dos seus néctares.
O vinho Borges Reserva Dão Branco 2020 é o reflexo de um ano desafiante, que originou vinhos 
com muita frescura, concentração, excelente acidez, boa intensidade aromática e muita elegância.

Características

Proveniência
Região: região Demarcada do Dão.
Solo: natureza granítica.
Método de Cultivo: vinha tradicional do Dão.
Idade Média das Vinhas: Mais de 30 anos.
Produção Média: 30  hl/ha.
Encepamento: encruzado, Bical, Malvasia-Fina e Fernão Pires.

viniFicação e envelheciMento
 as uvas foram esmagadas após desengace. Seguidamente foram prensadas, aproveitando-se 
unicamente o mosto de esgotamento. Decantação a frio durante 48 horas, após a qual o mosto 
foi separado das borras. Fermentou entre 12 e 14 ºc durante 4 semanas tendo 85% do lote 
terminado a fermentação em barricas de carvalho francês. Após o fim da fermentação alcoólica 
esteve em “batonnage” nas borras finas durante 8 meses.

engarraFaMento
Processado em atmosfera inerte com desoxigenação total da garrafa.
N.° Total de Garrafas: 6 000
Data de Engarrafamento: 08-09-2021

caracteríSticaS analíticaS e organoléticaS
Teor Alcoólico: 13% vol.
Acidez Total: 5,9 g ac.tart./l.
Aspeto Visual: límpido e citrino.
 Aspeto Olfativo: aroma sóbrio, elegante e quente, onde se exprimem notas de fruta branca 
madura, envolvidas numa madeira muito suave e subtil, resultando num conjunto harmonioso 
e distinto.
 Aspeto Gustativo: na boca revela bom volume e estrutura, com a acidez característica da 
região a conferir frescura e elegância, num conjunto com muita longevidade de sabor.

conSuMo
Temperatura aconselhada para degustação: 8 a 10 °c.
 Acompanhamento: Óptimo para acompanhar pratos de peixe, carnes frias e assados de aves 
pouco condimentados.

ProDuto uniDaDe Por caixa PeSo Por caixa (kg) cuBicageM (lxcxa)

Borges Reserva Dão 750 ml 3 5,8 335 x 278 x 100 mm

Borges Reserva Dão 1,5 L 1 3,1 375 x 124 x 118 mm

Borges Reserva Dão 3 L 1 5,9 476 x 148 x 143 mm

Borges Reserva Dão 6 L 1 10,9 581 x 183 x 175 mm
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