
POEMA ALVARINHO RESERVA 2013
Produtor Quinta do Louridal

Pais Portugal

Castas 100% Alvarinho - Vinho Branco

Classificação  Alvarinho Reserva, Vinho Verde - DOC

Região  Monção – Melgaço, Vinho Verde

Ano 2013 - Garrafas numeradas

Solo Origem Granítica

Vinhedos Quatro hectares em anfitreatro restruturados no ano 2000.

Vindima Manual em caixas de 20 Kg durante o periodo da noite e manhã aproveitan-
do as temperaturas amenas.

Vinificação Exclusivamente com uvas dos nossos vinhedos. Maceração pelicular de 
uma percentagem de uvas selecionadas para esse efeito. Prensagem pneumática suave 
num ambiente inertizado e a baixas temperaturas para conservar todo o potencial aroma-
tico das uvas. Decantação durante 48 horas a frio. Fermentação com leveduras selecciona-
das da região a 14-16ºC durante 6 semanas em pequenos depósitos de 1500 litros.

Estágio Durante 24 meses em contacto com as borras finas em pequenos depósitos de 
1500 litros com battonage periódica e temperatura controlada seguido de engarrafamen-
to e um periodo de estágio de 12 meses em garrafa. A casta Alvarinho beneficia de um 
estágio prolongado obtendo-se um vinho mais elegante, complexo e com mais textura.

Maloláctica Não

Análises Químicas Álcool 12,9º; Extrato seco 20,3g/l; Açúcares - Seco; Acidez total 
6,9g/l; pH 3,34; Acidez volátil 0,25g/l.

 Fecho Garrafas Rolha cortiça DIAM

 

Notas Prova Em pleno coração do autêntico Alvarinho, rico em diversidade do solo e 
microclima do vale do rio Minho, encontramos a harmonia e complexidade deste 
Alvarinho Poema 2013. Com uma cor amarelo palha, cristalina e reflexos esverdeados, o 
nariz apresenta-se com alguma exuberância, onde predominam os aromas de fruta bem 
madura, líchias e flor de laranjeira. A boca apresenta uma mineralidade delicada, com 
uma acidez bem integrada numa bela estrutura. Um vinho a beber de imediato ou 
guardar durante vários anos.

Gastronomia Peixe e marisco, comida asiática, presunto, carnes brancas, queijos de 
pasta mole. Em qualquer momento faz muito boa companhia.

Conselhos  Arejar antes de consumir. Servir a 10ºC para consumir a 12ºC.

Logistica Garrafas por caixa: 6; Peso da garrafa: 1,33Kg; Caixas por palete: 91; Filas por 
Palete: 7; Peso da caixa: 8Kg; Peso da Palete: 728Kg; 
Codigo EAN da garrafa: 5 600308 078548

Imprensa A colheita de 2012 mereceu 17 pontos no Vinhos de Portugal de João Paulo 
Martins. “50 melhores Vinhos Portugueses” - Londres—Sarah Ahmed: Quinta do Louri-
dal Poema Alvarinho 2007: Alvarinho, aged on its lees. The nose is wonderfully wild, a 
melange of feral white fruits, wild herbs, furry peach skin, apricot, chalk, pine nuts and 
more. The substance on the palate is just what I was hoping for; lovely richness and 
texture, but not over the top, well controlled, with bright acidity and great vivacity, 
with the honeyed but very fresh and bright fruit sitting very well with a fine, stony, 
acid core. This is wonderful!

Quinta do Louridal - Rua do Louridal 342 4960-516 Melgaço PORTUGAL

T.+351 963 896 214 info@alvarinhopoema.com www.alvarinhopoema.com
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