QTA S.FRANCISCO
LICOROSO DOCE 20 ANOS
Tipo Vi nho Li cor oso
Colheita M ai s 20 anos de idade
Clima Atl ânti co
Castas C astel ão, Tour iga Franca e Ar agonez
Vinificação A tecnologi a de fabr ico deste licor oso doce é semelhante à usada no
f abrico do Vinho do Porto. C om o m osto em pl ena ferm entação
alcoóli ca, é adicionada aguardente vínica de m odo a que o teor
alcoóli co final adqui rido, fique com 18%. Após o seu fabr ico, estagi a ao
l ongo de vári os anos em tonéi s de m ogno e de carval ho nacional.
Cor R uby cl ar a com laivos acastanhados
Aroma Aroma i ntenso e fr utado, com notas de compota e fr utos secos.
Prova Sabor doce e m elado num vinho encorpado m as el egante
Final de boca Fi nal longo e potente com notas de frutos secos.
Gastronomia D eve consumir -se á tem per atur a de 13- 15 de preferênci a á sobremesa,
acom panhando quei jos de pasta m ol e ou doces tr adi ci onai s.
Análise

Teor al coóli co

17,5%

Aci dez total

5,50 g/l em áci do tartári co

pH

3,60

Açúcar

95 g/l

Enologia Eng.º Mi guel Móteo

0,750 l
5602507030013

Especificações da EAN gar rafa
embalagem IT F caix a
Paletização N º
Nº
Standard
Nº
Nº

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

6
100
4
25

Vedante R ol ha de C or ti ça
Prémios:

AWC Vienna
ouro
TOP 3

Wine Advocate
(Robert Parker)
90 pontos

Companhia Agrícola do Sanguinhal, Lda. -

Tasted 100% Blind
93 pontos
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