Palmela Denominação de Origem
Premium

Variedade

Moscatel Graúdo

Vindima

Manual, em Setembro

Estágio

6 meses em barricas de carvalho
Húngaro

Engarrafamento

Março com rolha de cortiça natural

História

Produção

Limitada de 1134 garrafas

A gama Premium surge da ideia de criar uma gama

Álcool

13% Vol.

Açúcares
Redutores

0,7 g/L

Acidez Total

6 g/L

Ph

3.79

Viticultura

Miguel Camolas de Matos

Enologia

Francisco Camolas de Matos
António Manuel Sanches

Produtor

Francisco Camolas de Matos

Conservação

Garrafas deitadas a uma temperatura de
12ºC e humidade de 60%

Temperatura
de Serviço

de vinhos de qualidade superior, inovadores e
com uma identidade própria, sem nunca por de
parte a tradição vitivinícola da região e enaltecendo
as características e a versatilidade dos terroirs
existentes na Península de Setúbal. Tratando-se
de vinhos de produções limitadas e exclusivas por
colheita, todas as garrafas de cada colheita são
numeradas individualmente.

Vinificação
Vinificado em cuba de inox entre 16/18oc de
temperatura de modo a preservar os aromas
típicos da casta Moscatel. Estagiou durante 6
meses em barricas de carvalho Húngaro.

Entre 8ºC e 12ºC

Harmonização De notável abrangência, com capacidade

Notas de Prova

para se aliar na perfeição a pratos com uma estrutura mais
complexa tais como os arrozes ou massadas de peixe,
marisco e aves,caldeiradas e risotos. Notável combinação
com peixes gordos assados, e pratos de marisco de cozinha
asiática, indiana ou taliandesa, tais como pad thai ou caril de
camarão.

Cor citrina com aromas de flor de laranjeira, limão
e laranja confitada típicos da casta Moscatel de
Setúbal, com a madeira bem integrada.
Na boca uma boa estrutura e uma complexidade

Dica de Consumo Este vinho tem um grande potencial de

originária casta em junção com a mineralidade

envelhecimento. Espera-se que com o tempo se torne mais
intenso nos aromas terciários. Guarde algumas garrafas para
acompanhar a evolução deste branco.

dada pelo carvalho Húngaro.
Final de boca om alguma persistência.

Capacidade
da Garrafa

Quantidade
por Caixa

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

750 ml

6 un

33,5 x 23 x 16 cm

7,4 kg

11 un

9 un

99 un

750 kg
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