QUINTA DE ARCOSSÓ SUPERIOR BAGO A BAGO

País, Região e Sub-região

Notas de Degustação

Portugal/ Trás-os-Montes / Ribera de Oura

Cor rubi intensa. No nariz tem aroma de frutos maduros, muita vivacidade. Na boca
apresenta bastante estrutura e potência pela passagem em madeira. Muito equilibrado,
estruturado, vigoroso, cheio, com taninos soﬁsticados e enorme persistência.
Temperatura de serviço entre 16ºC e 18ºC.

Vinhedo
Vinha de média altitude (375 metros) exposta ao
Sul, com 20% de solo em declive e de origem
granítica.

Harmonização
Queijos como parmesão e pecorino, carne de cordeiro e embutidos.

Uva
60% Touriga Nacional e 40% Touriga Franca

Sobre a Vinícola

Safra

Resultado da harmonia perfeita entre a natureza e o homem, nos 12 hectares da quinta
produz-se, desde 2005, um vinho de excelência. De produção inteiramente artesanal,
complementada por uma enologia de baixa intervenção e elevada vigilância, todos os
vinhos tintos são transformados com pisa a pé, ao passo que os brancos e o rosé,
resultam de uma colheita realizada antes do nascer do Sol. A constante procura da
perfeição na elaboração dos vinhos faz o amante do vinho descobrir em cada garrafa
aromas complexos, únicos, rematados por densos e prolongados ﬁnal de boca. A
quinta pratica uma enologia minimalista, assente de forte atenção que procura exprimir
todo o potencial das uvas. A seleção e o momento de recolha fazem-se de acordo com
o ponto ótimo de maturação, casta a casta, por identiﬁcação de microzonas
homogêneas em cada uma delas. A colheita é realizada manualmente e a sua seleção é
submetida a um segundo processo de triagem.

2015

Teor Alcoólico
13,8%

Colheita
Manual

Viniﬁcação
Desengace manual e seleção dos bagos um a um.
Maceração pelicular antes do esmagamento dos
bagos durante 6 dias a uma temperatura menor ou
igual a 10ºC por cada barrica. Após foi efetuado
pisa a pé e em seguida ocorreu a fermentação
alcoólica durante 15 dias com macerações
suaves. Depois com a tampa fechada aconteceu a
fermentação malolática. Estágio de 18 meses em
barricas de carvalho francês. Estágio de cave por
mais 16 meses.
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