
 

CASA FERREIRINHA PLANALTO BRANCO RESERVA 2019

TIPO: Tranquilo CATEGORIA: Reserva COR: Branco

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: DOC Douro REGIÃO: Douro

PAÍS DE ORIGEM: Portugal

O VINHO

Planalto é uma das maiores referências de vinho branco na Região Demarcada do Douro, fruto dos

profundos estudos efectuados ao longo dos anos, da criteriosa escolha das castas que o compõem e do

uso da melhor tecnologia de vinificação na sua produção.

NOTAS DE PROVA PROVA DE: 2020

Cor esverdeada brilhante. Aroma intenso e com complexidade, com notas de frutos tropicais, frutos

brancos, ligeiros espargos e com um floral bem presente. Na boca tem um ataque suave, acidez viva e

bem casada, notas de frutos brancos e de espargos, com um final muito equilibrado.

ANO VITÍCOLA

Inverno seco e frio. Na primavera, à exceção do mês de abril, os valores de precipitação ficaram abaixo

da normal climatológica e as temperaturas foram amenas, o que permitiu um abrolhamento em boas

condições. No verão as temperaturas foram suaves, sem grandes picos de calor, aqui e além alguns

episódios de precipitação, o que favoreceu um final de maturação longo e equilibrado, permitindo

produzir vinhos de grande qualidade.

ENÓLOGO: Luis Sottomayor

CASTAS: 

25% Viosinho, 20% Malvasia Fina, 20% Gouveio, 10% Rabigato, 10% Códega, 10% Arinto, 5%

Moscatel

VINIFICAÇÃO

Uvas de castas selecionadas, provenientes de zonas altas, da região do Douro. Nestas zonas de

maior altitude, são escolhidas as uvas com a maturação e acidez desejada para este tipo de vinho.

Após desengace, as uvas são suavemente prensadas e o mosto clarificado. Segue-se a fermentação

alcoólica, em cuba inox, com temperatura controlada.

MATURAÇÃO

Maturação em cuba inox, por um período de cerca de 6 meses. Durante este período os lotes

existentes são submetidos a inúmeras provas e análises, no sentido de apurar a sua qualidade. O

lote final é elaborado, após criteriosa seleção, e submetido ao tratamento de clarificação e

estabilização antes do seu engarrafamento.

GUARDAR

Pronto a consumir. Beneficia, contudo, de um estágio em garrafa, mantendo-se no seu melhor por

um período bastante longo. Conservar a garrafa na posição horizontal, ao abrigo da luz e do calor.

SERVIR

Deve ser servido entre 9ºC-11ºC

DESFRUTAR: 

Ideal para acompanhar pratos de peixe, marisco e carnes brancas.

DETALHES TÉCNICOS

Álcool: 12,5% ±0,5 | Acidez Total: 5,2 g/L ±0,5  (ácido tartárico)  | Açúcares Totais: 0,6 g/L ±0,3 | pH: 3,3 ±0,1

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (VALORES TÍPICOS PARA 100 mL)

Álcool: 9,9 g | Açúcares: 0,1 g | Valor Energético: 73 Kcal (306 kJ) | Adequado para Vegetarianos: Sim | Adequado para Vegans: Não | Sem

Glúten

ALERGÉNIOS: 

Contém sulfitos

DATA ENGARRAFAMENTO: 2020-04-01  GARRAFAS PRODUZIDAS: 3.333.333

CAPACIDADES DISPONÍVEIS: 375 mL, 750 mL

ENGARRAFADOR: 

Engarrafado por: Sogrape Vinhos, S.A., Avintes, Portugal
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