
Produto unidade Por Caixa Peso Por Caixa (kg) CuBiCaGeM (axCxL)

Vintage 2007 750 ml 3 6,5 100 x 310 x 335 mm = 0,0104 m3

VINTAGE 2007

Características

 ProveniênCia
 Ano: o ano de 2007 continuou a ser um ano seco, em relação à média de 30 anos, mas foi 
um pouco mais chuvoso que o ano de 2006. a grande diferença foi uma grande precipitação 
nos meses de Maio e Junho, durante a fase de maior expansão vegetativa da vinha e um forte 
abaixamento das temperaturas médias ao longo do ciclo vegetativo. a rebentação ocorreu, no 
início de Março, dentro da normalidade.
�Em� Ervamoira� e� no� Bom� Retiro,� a� floração� apareceu� entre� a� 3ª� e� 4ª� semana� de� Maio,� sob�
condições climáticas aceitáveis, que não provocou desavinho.
 um longo período que antecedeu a vindima apresentou-se muito solarengo, assegurando 
maturações do fruto estupendamente equilibradas, dando lugar a uma vindima que se desenrolou 
nas mais perfeitas condições.
 Encepamento: 55% touriga-nacional, 35% touriga-Franca e 10% tinta-roriz.

viniFiCação e enveLheCiMento
�Pisado�a�pé�em�lagar,�a�fermentação�dura�entre�4�a�5�dias�produzindo�um�excelente�extracto.

CaraCterístiCas anaLítiCas e orGanoLétiCas
 Teor Alcoólico: 20% vol.
Acidez Total: 5,18 g ac.tart./l.
pH: 3,60
Baumé: 2,4
Açúcares Redutores: 75,9 g/l
 Aspeto Visual: Cor purpura avermelhada e muito opaca.
 Aspeto Olfativo: Clássico, com um elegante e acentuado nariz de violetas e erva doce, bagas 
vermelhas maduras e notas de chocolate preto e pimenta.
  Aspeto Gustativo: na boca, é bem estruturado, extremamente encorpado, aliado a uma 
fruta madura, mas muito viva e taninos vigorosos que lhe conferem grande capacidade de 
envelhecimento. Final muito saboroso de grande persistência e intensidade.

ConsuMo
 Temperatura aconselhada para degustação: entre 17 °C e 18 °C.
 Acompanhamento: depois do jantar acompanha bem os queijos da serra, stilton, Gorgonzola 
e outros queijos gordos. ideal para acompanhar um charuto potente.
deve ser aberto 2 horas antes de ser servido e decantado. 
Observações: Guardar a garrafa deitada em local fresco, seco e ao abrigo da luz.
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