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RIBEIRO SANTO

REGIÃO | Dão e Lafões

TIPO | Rosé

ENÓLOGO | Carlos Lucas

CASTAS
Tinta Roriz e Touriga Nacional

O VINHO
A Região Demarcada do Dão é uma das mais antigas Regiões Vitivinícolas
de Portugal, que data de 1908. Localizada no centro de Portugal, em região
montanhosa que vai dos 400 aos 700m de altitude, tem como ponto de
referência a Serra da Estrela, a mais alta de Portugal continental. O seu
nome vem do rio que a atravessa, o Rio Dão. As características dos vinhos
são fortemente marcadas pelo terreno granítico e pelo facto de as vinhas se
encontrarem inseridas em florestas de pinheiros e eucaliptos.
A vinha segue o encepamento tradicional e foi plantada num terreno
granítico pobre, com grandes afloramentos rochosos, de onde se avista a
Serra da Estrela. Toda a vinha encontra-se em regime de Produção
Integrada demonstrando a grande preocupação com as questões
ambientais. A conjugação de práticas culturais associadas à utilização
criteriosa de produtos biológicos respeitadores do ambiente origina
produções equilibradas.

VINIFICAÇÃO
Uvas provenientes exclusivamente da Quinta do Ribeiro Santo. Desengace
total e prensagem delicada. Seleção do mosto de uva, pós arrefecimento e
decantação a baixa temperatura por 48h. Fermentação em cubas de inox
com temperatura e rondar os 16ºC durante 20 dias

ESTÁGIO
Depósito de Inox

NOTAS DE PROVA
De cor salmão clara, este vinho apresenta um aroma delicado e fino a frutos
vermelhos, flores brancas e uma frescura aliada à acidez crocante do terroir
granítico do Dão. Mineral e com profundidade, é um rosé com alguma
estrutura e um fim de boca redondo e equilibrado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Álcool: 12,5 % vol | Acidez Total: 5,6 g/L | pH: < 3,30 | Açucares Totais:
1,9 g/L


