Vinho Regional Península de Setúbal

Variedade

Castelão e Aragonês

Vindima

Setembro de 2020

Estágio

Inox durante 18 meses

Álcool

14% Vol.

Açúcares Redutores

0,6 g/L

Acidez Total

4,43 g/L

Ph

3.85

Viticultura

Miguel Camolas de Matos

Enologia

Francisco Camolas de Matos António M.
Sanches

Produtor

Francisco Camolas de Matos

Conservação

Deve ser armazenado em lugar seco, e sem
contacto direto com a luz solar ou fonte de
calor.

Temperatura
de Serviço

Entre 16ºC e 18ºC

Harmonização

Um vinho ideal para acompanhar pratos de
carne branca e carne de caça com um ligeiro
toque de especiarias. Poderá surgir uma
combinação elegante com peixes magros,
deixando à sua imaginação. Boa combinação
com queijos, compotas e requeijão com doce
de abóbora, tornando o final de refeição
agradável e harmonioso.

Dica de Consumo

Consumir preferencialmente 3 meses após
abertura.

História

Vinificação

Notas de Prova

Este vinho Prestige faz parte de um blend de

Fermentação feita em cubas de inox temperatura

Apresenta uma cor granada profunda, com

grande qualidade, seleccionado entre os melhores

controlada entre 25º e 27º, remontagens diárias,

nuances violáceas. Fresco no nariz, sobressaindo

lotes certificados da colheita do ano anterior.

diminuindo a sua intensidade ao longo da

as notas florais com alguma fruta vermelha e

É um vinho tinto genuíno, proveniente de uvas

vinificação de forma a extrair os aromas e a cor

apontamentos de fruta preta, juntamente com

de castas tradicionais da região da Península de

desejados para este vinho.

alguma tosta. Na boca é redondo e sumarento

Setúbal. Comodamente acondicionado em bag

com taninos firmes mas polidos, que o tornam

in box, permite uma maior longevidade e melhor

elegante. Apresenta um final longo, sedutor e

conservação do vinho.

complexo onde sobressai a fruta e a jovialidade.

Capacidade
da Bag in Box

Dimensão da Caixa
(C x L x A)

Peso Bruto
da Caixa

Caixas
por Nível

Número
de Níveis

Quant. de Caixas
por Palete

Peso Bruto
da Palete

5L

16 x 16 x 24,5 cm

5,25 kg

35 uni

5

175 uni

934 kg
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