Classificação

Superior - Setúbal D.O.

Variedade

100% Moscatel de Setúbal

Vindima

Manual em Setembro

Estágio

6 meses em depósito inox (maceração)
5 anos em barricas de carvalho Francês
usadas

Engarrafamento

Dezembro de 2020 com bartop de
madeira e cortiça natural

Produção

500 garrafas

Álcool

18% Vol

Açúcares
Redutores

147,9 g/L

Acidez Total

6,82 g/L

Ph

3.68

Viticultura

Miguel Camolas de Matos

Enologia

Francisco Camolas de Matos

Produtor

Francisco Camolas de Matos

Conservação

Garrafas ao alto a uma temperatura
de 12º e humidade de 60%.

Temperatura
de Serviço

Como aperitivo à temperatura de 10ºC
Como digestivo à temperatura de 16ºC

História
Reservamos parte da nossa melhor colheita de
moscatel 2014, em cinco barricas de 225L, onde
durante décadas estagiaram vinhos generosos
do norte do país. A cada 5 anos uma barrica será
aberta e engarrafada.
Serão lançadas cinco edições deste moscatel,
cada uma com mais cinco anos de estágio que a
anterior.

Vini icação

Notas de Prova

Após uma curta fermentação, interrompida

Moscatel 5 anos de cor topázio escuro com

pela adição de destilado vínico seleccionado e

reflexos dourados, apresenta aromas de figo,

certificado, permanece em contacto pelicular

mel, passas, frutos secos e especiarias. No

até Março. Posteriormente foi prensado,

paladar confirma os aromas com uma doçura

evoluindo um total de 5 anos em barricas de

equilibrada, acidez bem vincada e uma

carvalho Francês utilizadas durante décadas

textura suave e aveludada.

para estágio de vinhos generosos do norte do

Final de boca longo e persistente.

país.

Um moscatel diferenciador e elegante para
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Moscatel 5 anos
Superior

desfrutar ao longo dos anos.

1ª Edição - Moscatel de Setúbal Superior 5 anos.

Quantidade
por Caixa

500 ml

1 uni

Dimensão da Caixa
(C x L x A)
24 x 26 x 10 cm

Peso Bruto
da Caixa
1,55 kg

Caixas
por Nível
-

Número
de Níveis
-

Quant. de Caixas
por Palete
-

Peso Bruto
da Palete
DESIGN

Capacidade
da Garrafa

