
POEMA ALVARINHO RESERVA 2017

Produtor Quinta do Louridal

País Portugal

Castas 100% Alvarinho - Vinho Branco

Classificação  Alvarinho Reserva, Vinho Verde - DOC

Região  Monção e Melgaço, Vinho Verde

Ano 2017  - Garrafas numeradas

Solo Origem Granítica

Vinhedos Quatro hectares em anfitreatro restruturados no ano 2000.

Vindima Manual em caixas de 20 Kg durante o período da noite e manhã 
aproveitando as temperaturas amenas.

Vinificação Exclusivamente com uvas dos nossos vinhedos. Maceração pelicular 
de uma percentagem de uvas selecionadas para esse efeito. Mosto exclusivamente 
lágrima não existindo pressão durante a prensagem pneumática em ambiente 
inerte e a baixas temperatura para conservar todo o potencial aromático das uvas. 
Decantação durante 48 horas a frio. Fermentação com leveduras seleccionadas da 
região a 14-16ºC durante 6 semanas em pequenos depósitos de 1500 a 3000 litros.

Estágio Durante 24 meses em contacto com as borras finas em pequenos 
depósitos de 1500 a 3000 litros com battonage periódica e temperatura controlada 
seguido de engarrafamento e um período de estágio de vários 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; Açúcares totais 2,4 g/l; Acidez total 7,5g/l; pH 3.21.

 Fecho Garrafas Rolha técnica DIAM 3.

 

Notas Prova Cor palha com reflexos dourados. Aroma delicado com a expressão 
genuína da casta Alvarinho de Monção e Melgaço. Notas de lichias e trufas no 
final. O sabor é sustentado pela sua vivacidade, rico e elegante, impondo-se pela 
sua persistência.
Gastronomia Assados de peixe e carnes brancas, marisco, comida asiática, 
presunto, queijos de pasta mole. Em qualquer momento faz boa companhia.

Conselhos  Arejar antes de consumir. Servir a 12ºC para consumir a 14ºC.

Logistica Garrafas por caixa: 6; Peso da garrafa: 1,33Kg; Caixas por palete: 72; 
Linhas por Palete: 6; Peso da caixa: 8,2Kg; Peso da Palete: 575Kg; Código EAN da 
garrafa: 560 030 087 8597.
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