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MARIA MORA
ENAMORADA

REGIÃO | Alentejo

TIPO | Tinto

ENÓLOGO | Carlos Lucas

CASTAS
Alicante Bouschet, Cabernet Sauvignon, Syrah e Touriga Nacional

O VINHO
A Região Demarcada do Alentejo tem apenas 23 anos, embora já haja
vestígios da cultura do vinho desde o tempo dos romanos, nomeadamente
no uso de talhas de barro, que ainda hoje são usadas. Alentejo significa
“para além do Rio Tejo” e é este rio que delimita a região a norte. Região
plana, de baixa altitude, tem plantações extensas, de várias centenas de
hectares de vinha. O calor intenso que aqui se faz sentir no Verão, faz com
que as uvas atinjam excelentes maturações, com muita concentração. Os
vinhos são muito aromáticos e suaves e já atingiram uma reputação
internacional considerável. Os 60 hectares de vinha, seguem o
encepamento tradicional com as tradicionais castas Touriga Nacional,
Alicante Bouschet, Syrah, Trincadeira, Aragonez e Cabernet Sauvignon. Está
separada em várias parcelas e plantada em terreno essencialmente
arenoso.

VINIFICAÇÃO
Vinha velha entre 40-60 anos. Desengace total e prensagem. Maceração
prolongada em depósitos de inox e fermentação com leveduras indígenas, a
baixa temperatura. Após fermentação, o vinho estagiou em barricas novas e
usadas de carvalho francês de 225L, por 14 meses.

ESTÁGIO
Após engarrafamento, o vinho repousou mais 12 meses antes de sair para o
mercado.

NOTAS DE PROVA
Cor rubi concentrada. Denso e concentrado, apresenta uma textura
aveludada incrível. Com um final longo com notas fumadas, de tosta. Ainda
tenso, este vinho tem um volume de boca denso e poderoso, que preenche.
Mesmo depois de 90 minutos no copo, ainda consegue manter o nervo e a
complexidade intactos. Maravilhosamente equilibrado, complexo e intenso
em estrutura e sabores. Envelhece lindamente em garrafa. Contém sulfitos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Álcool: 14,5 % | Acidez Total: 5,0 g/L | pH: 3,88 | Açucares Totais: 2,0
g/L


