CEREJEIRAS COL.SELEC BRANCO
2018
Classificação Vi nho Regi onal Lisboa
Tipo Branco
Colheita 2018
Clima Atl ânti co
Castas Ari nto ( 50%) ,M oscatel -Graúdo (20%) e Sauvi gnon Bl anc (30%)
Vinificação Uv as col hi das manual mente, desengaçadas, li gei ramente esm agadas,
r epousam em macer ação pel icul ar a frio (8-10º) dur ante 6- 8 horas, par a
se extr aír em os com postos arom áticos ex istentes na películ a da uv a.
Após pr ensagem e defecação pelo fri o é fei ta i noculação com l evedur as
sel eccionadas, sofr endo a fermentação alcoóli ca com contr ol o de
temperatura à vol ta de 16º durante 15- 20 di as.
Engarrafamento Após 5 m eses de estágio em cubas de aço inox.
Cor Ci tri na.
Aroma Aroma

i ntenso

e

fr utado,

com

ligeir as

notas

florais

e

tropicais

car acteri sticas das castas com que este vi nho foi el abor ado.
Prova Vi nho fresco e bastante frutado.
Final de boca Fi nal de pr ova prolongado e seco.
Consumo Imediato ou nos pr óxi mos 2 anos.
Gastronomia Servir a 10- 12º. Acom panha entr adas de marisco, sal adas, peix es
grel hados e carnes br ancas.
Análise

Teor al coóli co

13%

Aci dez total

5,80 g/l em áci do tartári co

pH

3,39

Açúcar

< 2 g/l

Enologia Eng.º Mi guel Móteo

Especificações da EAN gar rafa
embalagem IT F caix a
Paletização
Standard

Nº
Nº
Nº
Nº

Gar raf as / Caixa
C aix as / Pal ete
Fi adas / Palete
C aix as / Fiada

0,750 l
5602507010091
5602507050066
6
100
4
25

Vedante R ol ha de C or ti ça
Prémios

boa compra
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