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

Tinto Cão 750 ml 3 5,06 97 x 371 x 286 mm

TINTO CÃO
TINTO 2014

Características

 ProveniênCia
  Vinho: ramos Pinto tinto Cão é um vinho histórico que nasce em 1981 pelas mãos de José 
antónio rosas e João nicolau de almeida que conduziram o primeiro estudo técnico sobre as 
castas do douro. Ciente do impacto dos resultados deste estudo na região, a equipa técnica, 
liderada na altura pela enóloga teresa ameztoy, decide dar continuidade a este projecto 
explorando na Quinta de ervamoira uma parcela única, cuja exposição solar permite aos bagos 
pequenos e resistentes da casta tinto Cão uma completa maturação. renasce assim em 2014 
o ramos Pinto tinto Cão, numa série limitada a 2000 garrafas.
 Ano: em 2014, a casta tinto Cão teve um comportamento assinalável.
 o mês de Julho foi bastante fresco propiciando que a folhagem se mantivesse verde, e o calor 
de agosto veio propiciar uma perfeita maturação desta casta que tão bem-adaptada ao douro 
Superior. Os nossos vinhos de 2014 são de modo geral finos, elegantes e aromáticos.
 Encepamento: tinto Cão (100%).

vinifiCação e enveLheCiMento
 as uvas foram vindimadas manualmente no t12 da parcela sobral 2004 e transportadas em 
pequenas caixas até à adega dos Bons ares. a quantidade limitada de uvas recepcionadas 
foi vinificada numa cuba de betão, com muito pouca extracção durante a fermentação e uma 
maceração longa. no início de novembro de 2014 o vinho foi trasfegado para cascos de carvalho 
francês onde estagiou durante dois anos e meio.

CaraCterístiCas anaLítiCas e orGanoLétiCas
 Teor Alcoólico: 14,5% vol.
Acidez Total: 5,7 g ac.tart./l.
pH: 3,5
 Aspeto Visual: Cor grená escura de intensidade média, limpa e brilhante. 
 Aspeto Olfativo: aroma envolvente dominado por notas de frutos vermelhos, morangos, 
groselhas, esteva, canela e pão torrado. 
  Aspeto Gustativo: na boca é amplo, fresco e longo. a elegância e a persistência são as suas 
maiores características. 

ConsuMo
Observações: Guardar a garrafa deitada em local fresco, seco e ao abrigo da luz.
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