
 

EVARISTO TINTO 2019

TIPO: Tranquilo     COR: Tinto     

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: Vinho Regional Lisboa     REGIÃO: Lisboa

PAÍS DE ORIGEM: Portugal     

O VINHO

Desenvolver uma nova marca com um líquido que seja fácil de beber e que fale a linguagem dos consumidores jovens e

urbanos (Irreverente, diferente, cool) onde o fator crítico não é a região ou o ser de Lisboa, mas sim o caráter da marca

e o líquido fácil de beber.

NOTAS DE PROVA PROVA DE: 2019

Rubi, com tonalidade vermelha viva, denso. Intenso com fruta vermelha vibrante, alguma compota e cereja bem

madura. Bom volume de boca, prova fácil com presença equilibrada.

ANO VITÍCOLA

Ano caracterizado valores de pluviosidade elevada, ao longo do ciclo vegetativo da videira e por temperaturas

baixas. Este quadro alterou-se no mês de agosto, em que ocorreu um aumento significativo de temperatura e

ausencia de precipitação. Dessa forma a maturação das uvas deu-se sob excelentes condições, originando

vinhos com uma excelente expressão aromática e uma acidez muito bem integrada.

ENÓLOGO: António Braga

CASTAS: 50% Touriga Nacional, 20% Syrah, 20% Cabernet Sauvignon, 10% Alicante Bouschet

VINIFICAÇÃO

As uvas foram vindimadas por casta. Ao chegarem à adega são desengaçadas e encaminhadas para cubas

de fermentação, onde são vinificadas. A fermentação alcoólica ocorreu durante cerca de 8 dias, a uma

temperatura média de cerca de 26ºC.

MATURAÇÃO

Após a fermentação alcoólica foi tirado em limpo para separação da borra grosseira. Estagiou em cuba de

inox até ao dia de enchimento.

GUARDAR

As garrafas devem ser guardadas na horizontal. O perfil fresco e frutado deste vinho apontam para o

consumo imediato, sendo que tem uma perspectiva de envelhecimento positivo de pelo menos 5 anos.

SERVIR

Temperatura de serviço 15ºC-17ºC

DESFRUTAR

O seu perfil equilibrado e a prova fácil que proporciona fazem deste um vinho que pode ser bebido fora das

refeições. É também uma excelente combinação com carnes grelhadas e hamburgers  no pão

DETALHES TÉCNICOS

Álcool: 13% ±0,5 | Acidez Total: 5,5 g/L ±0,5  (ácido tartárico)  | Açúcares Totais: 5 g/L ±1 | pH: 3,6 ±0,1

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (VALORES TÍPICOS PARA 100 mL)

Álcool: 10,3 g | Açúcares: 0,5 g | Valor Energético: 80 Kcal (334 kJ) | Adequado para Vegetarianos: Não |

Adequado para Vegans: Não | Sem Glúten
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