
BORGES RESERVA
DÃO TINTO 2016
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 Tinto 2016 é o reflexo de um ano atípico, que originou vinhos de 
excelente concentração e grande longevidade.

Características

Proveniência
Região: região Demarcada do Dão.
Solo: Granítico arenoso.
Método de Cultivo: em contínuo compasso 3x1m, sistema de condução Lys.
Idade Média das Vinhas: Mais de 20 anos.
Produção Média: 30  hl/ha.
Encepamento: Touriga-nacional e alfrocheiro.

vinificação e enveLheciMenTo
 Desengace total das uvas seguido de suave esmagamento. Breve maceração pré-fermentativa 
seguida de fermentação em curtimenta de 6-8 dias, a temperatura controlada de 28 ºc, com 
remontagens relativamente frequentes. após esta é feita uma maceração pós-fermentativa 
de algumas semanas, seguida da separação do vinho das massas com as quais fermentou, e 
por fim é provocada a fermentação maloláctica. Todo o vinho estagia em barricas de carvalho 
francês durante 24 meses.

enGarrafaMenTo
Processado em atmosfera inerte com desoxigenação total da garrafa.
N.° Total de Garrafas: 9 115
Data de Engarrafamento: 26-07-2019

caracTerísTicas anaLíTicas e orGanoLéTicas
Teor Alcoólico: 13% vol.
Acidez Total: 5,6 g ac.Tart./l.
Aspeto Visual: Límpido, cor ruby.
 Aspeto Olfativo: aroma fresco e intenso. integra aromas resinosos, como caruma, conjugados 
com notas de frutos pretos como a ameixa. A presença de baunilha e caramelo, proveniente do 
estágio em madeira, confere complexidade ao conjunto.
 Aspeto Gustativo: É um vinho de grande elegância e boa acidez, cujos taninos macios 
contribuem para a sua notável estrutura e equilíbrio. Apresenta um final longo e persistente, 
conferindo forte aptidão para evoluir em garrafa.

consuMo
Temperatura aconselhada para degustação: 16 a 18 °c.
 Acompanhamento: Óptimo para acompanhar pratos de carnes e queijos variados.

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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