
Quinta de S.Francisco

Colheita Tardia

2010
Classificação Vinho Regional Lisboa

Tipo Branco

Colheita 2010

Clima Atlântico

Castas Sauvignon Blanc (70%) e Fernão Pires (30%)

Vinificação A  parcela  onde  se  encontram  instaladas  as  castas  para  a  produção
deste  vinho,  reúne  excelentes  condições  edafocl imáticas  para  a
produção  deste  t ipo  de  vinho.  Situada  na  confluência  de  dois  r ios,  e
protegida  pelos  "taludes"  das  margens  dos  mesmos,  origina  durante  a
noite  a  produção  de  elevado  nível  de  humidade  nas  uvas,  e  durante  o
dia  um  efeito  "estufa"  derivado  à  proteção  do  vento  condições
excelentes  para  o  desenvolvimento  do  fungo  Botryt is  Cinerea.
Semanalmente  foram  colhidos  bagos  em  diferentes  locais  da  parcela
para a real ização de analises físico químicas e prova organoléctica para
se  proceder  à  marcação  da  colheita  de  uvas.  No  dia  20  de  Outubro  a
colheita  de  uvas  foi  feita  manualmente  por  uma  equipa  de  pessoas
especial izadas,  onde foram colh idas apenas as uvas que manifestassem
sintomas provocados pela podridão nobre.

Engarrafamento Desta  colheita,  após  paragem  da  fermentação  alcoólica  e  estabil ização

do  vinho,  40%  estagiou  cerca  de  dois  anos  em  cascos  de  carvalho

francês usados.

Cor Dourada.

Aroma Intenso a frutos secos e mel com l igeiras notas de tanger ina

Prova Excelente equil íbr io entre os açúcares e a acidez.

Final de boca Final de prova longo e elegante

Consumo Imediato ou nos próximos 10 anos

Gastronomia Excelente  como  aperit ivo  ou  acompanhar  “foie  gras”  queijos
amanteigados, doces  e gelados

Análise Teor alcoól ico 12 %

Acidez total             6,3 g/ l  em ácido tartárico

pH 3,35

Açúcar             83 g/l

Enologia Eng.º Miguel  Móteo

Especificações da
embalagem

0,500 l

EAN garrafa 560 2507 020 656
ITF caixa  560 2507 050 585

VedanTE Rolha de Cort iça
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