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DOC DOURO
NOTAS DE VINDIMA
A campanha vitícola de 2015-2016 caracterizou-se pela elevada atipicidade em
termos climáticos, com um Inverno quente e chuvoso, uma Primavera fria e
extremamente chuvosa seguida de um Verão muito quente e seco. As precipitações elevadas e prolongadas na fase sensível da floração, dificultaram o
vingamento e originaram uma forte pressão em termos de míldio, sendo
necessário uma proteção sanitária superior ao habitual. Nos últimos 20 anos
esta foi sem dúvida a campanha mais complicada de gerir na região do Douro.

VINIFICAÇÃO
Vindima manual de uma só parcela de Touriga Franca. Receção da uva com
desengace, sem esmagamento imediato. Este, por sua vez, foi feito em lagar
com pisa a pé, onde ocorreu a fermentação alcoólica na totalidade, com controlo das diferentes fases da temperatura. A fermentação maloláctica ocorreu em
barricas usadas de 225 litros. Estágio de 12 meses em barricas de carvalho
francês.

NOTAS ENOLÓGICAS

DESCRIÇÃO

Cor | Vermelho-rubi.
Aroma | Concentração na fruta
madura preta (como cereja e
ameixa) e um leve toque de flores
de bosque e fruta silvestre (como
framboesa e mirtilo).
Palato | Consistência e expressividade do tanino e acidez, desde a
entrada até ao final de boca;
centro de boca concentrado e
com boa estrutura; o seu final é
marcado pela presença de tanino
suave e redondo, dando-lhe
longevidade.

Produto | DOC Douro
Cor | Tinto
Região | Região Demarcada do Douro
Colheita | 2016
Enólogo | João Menezes
Castas | 100% Touriga Franca
Marca | Pôpa
Capacidade | 750 ml
Produção | 1.882garrafas
Capacidade | 1,5 L
Produção | 50 garrafas
Engarrafamento | Julho 2018

CARACTERÍSTICAS
Teor Alcoólico | 13.5 % vol.
Acidez Total | 5.8 g/l
Acidez Volátil | 0.6 g/l
pH | 3.46
Açucares Totais | 0.6 g/l
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