
R E S E R V A  B R A N C O

S A P A T E I R O

GARRAFAS

VINHO

DENOMINAÇÃO

VINHA

Vinho seco, com estágio de 18 meses em barrica de
segundo uso de Carvalho Francês e engarrafado sem
adição de CO2.

Colheita feita à mão em cestos de 25kg no início do mês de
Setembro de 2018.

Vinho Verde DOC
Tabuado, 
Marco de Canaveses

As uvas foram desengaçadas e enviadas para uma cuba de
inox, onde se iniciou a fermentação com temperatura
controlada. 

Após grande parte da fermentação ter ocorrido, mas ainda
náo terminada, passamos o vinho para a barrica de 550L.

É uma barrica de segundo uso, e o vinho estagiou 18 meses
nela. Passados esses meses, o vinho descansou em inox até
ao seu engarrafamento, em Março de 2022 e foi lançado em
Maio do mesmo ano.
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Álcool: 12.9 %
Açúcar Residual: < 2 g/L
Acidez Total: 6.1 g/L
pH: 3.39

NOTA: Contém Sulfitos
SO2 Livre: 14 mg/L
Acidez Volátil: 0.29 g/L
Kcal: ~72 Kcal por 100ml

2018

40% Alvarinho
60% Avesso

A vinha está inserida na nossa Quinta localizada em Tabuado,
freguesia do concelho de Marco de Canaveses.

As vides estão plantadas em solos graníticos, entre os 150 e
170 metros de altitude, numa encosta virada a Noroeste -
Sudeste. 

A vinha tem exposição solar total durante todo o dia, no
entanto existem 3 rios e alguns ribeiros que passam nas
proximidades, o que influencia muito os níveis de humidade
de toda a área. Dois dos rios passam a 600 metros de
distância e o de maior dimensão, o rio Tâmega,  passa a 1.9
Km.  O rio Douro está a 10.4 Km de distância. 

HARMONIZAÇÕES

Vinho bastante gastronómico
que irá bem com uma
variedade grande de pratos,
sejam eles de carne, peixe ou
à base de queijos.

RECOMENDAÇÕES

Servir fresco, entre os 8-10ºC. Se bebido antes de 2023, pode ser decantado uns 30-60 minutos, mas
ter atenção à temperatura a que é servido. Pode guardar a garrafa até 10 anos após a colheita.


