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ESTÁGIO

PRODUÇÃO

ÁLCOOL PH

ACIDEZ TOTAL AÇÚCARES REDUTORES

ANO DE PLANTAÇÃO E DENSIDADE

PRODUÇÃO

POTENCIAL DE ENVELHECIMENTO

DESCRIÇÃO DA VINHA SOLO


	PH: 3,22
	Potencial de Envelhecimento: 5 a 10 ANOS
	Álcool: 13,5%
	Acidez Total: 5,9 g/L
	Açucares Redutores: 1,1 g/L
	Ano de Plantação e Densidade: 2008 ≈ 3.333 plantas / ha
	Vinificação: As uvas foram colhidas manualmentee transportadas para a adega onde foram armazenadas na câmara de frio durante 24 horas. Seguiu-se a seleção de uva e prensagem pneumática e decantação. A fermentação alcoólica iniciou-se em depósito de inox com leveduras selecionadas. Depois de 24 horas o mosto foi transferido para Foudres de 20 hL de Carvalho Austriaco a fim de continuar a fermentação. O vinho manteve-se em contacto com as borras finas ao longo de  12 meses.
	Solo: Origem granítica com teor elevadode argila, textura arenosa com baixafertilidade.
	Descrição da Vinha: × Altitude 300m;× Cordão bilateral;× Orientação Noroeste Sudoeste;× Não irrigada.
	Vinhas: SOBREIRA
	Ano Climático: A campanha de 2018-2019 começou com um inverno seco com apenas 366 mm de precipitação acumulada. A primavera foi também seca e praticamente toda a chuva foi concentrada no mês de abril. Maio mostrou temperaturas relativamente altas. O Verão foi mais fresco que as colheitas anteriores e as temperaturas noturnas de Julho e Agosto ficaram abaixo dos 15ºC, resultando em amplitudes térmicas diárias expressivas que permitiram as uvas chegarem à vindima num equilíbrio muito bom.
	Produção 1: 6 TON/HA × 36HL
	Produção 2: 1.786 Garrafas
	Castas — Linha 1: 50% ARINTO
	Castas — Linha 2: 50% ROUPEIRO
	Estágio — Linha 2: 12 Meses em garrafa
	Estágio — Linha 1: 12 Meses em Foudre Carvalho Austriaco de 20 hL
	Nome do Vinho e Ano: TAPADA DE COELHEIROS ≈ BRANCO ≈ 2019
	Imagem — Garrafa de Vinho: 


