
 

PORTO FERREIRA BRANCO
TIPO: Licoroso COR: Branco TONALIDADE: Amarelo palha

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: DOC Porto REGIÃO: Douro

PAÍS DE ORIGEM: Portugal

O VINHO
Ferreira Branco é um Vinho do Porto branco clássico, um vinho atractivo e rico, com o sabor genuíno dos melhores

vinhos produzidos na região do Douro com o cuidado e saber acumulado ao longo de mais de 250 anos de

excelência que fazem da Ferreira a mais antiga e celebrada marca portuguesa de Vinho do Porto no mundo.

NOTAS DE PROVA
Porto Ferreira Branco tem uma bonita cor amarelo-palha e aromas frescos mas intensos, com atractivas nuances

florais e de fruta. Macio e muito equilibrado na boca, é um vinho rico e cheio, com a complexidade e nobreza

que lhe advém de um cuidado envelhecimento em madeira.

ENÓLOGO: Luis Sottomayor

CASTAS: 
Códega; Gouveio; Malvasia Fina; Rabigato

VINIFICAÇÃO
Colhidas à mão no seu ponto óptimo, as uvas são desengaçadas e vinificadas segundo o método tradicional

do Vinho do Porto. A fermentação decorre sob temperaturas controladas sendo parada pela adição de

aguardente vínica no momento considerado ideal pelo enólogo. Cada casta tem o seu ponto ideal de

paragem da fermentação, determinado pela densidade do vinho, riqueza da maturação e doçura final

pretendida. O equilíbrio final entre o corpo e o aroma do Vinho do Porto advém da combinação das

diferentes características da múltiplas variedades de uvas utilizadas.

MATURAÇÃO
O vinho fica no Douro onde o frio do Inverno ajuda ao depósito das borras. Na Primavera seguinte, depois

de limpo, é transportado para as caves Ferreira em V.N.Gaia e colocado nas pipas de carvalho onde

envelhecerá ao longo de vários anos, adquirindo o estilo incomparável da marca Ferreira. Durante o

envelhecimento, os vinhos são cuidados e provados pela equipa de enologia que os vai misturando até

atingir o lote final com as características e estilo do Porto Ferreira Branco. Os vinhos seleccionados têm

normalmente idades entre os 2 e os 5 anos, garantindo um vinho final rico e equilibrado, com cerca de 3

anos de idade.

GUARDAR
Fechado com rolha tipo bar, a garrafa deve ser guardada de pé, evitando luz directa e humidade excessiva,

idealmente a temperatura constante entre 16ºC-18ºC.

SERVIR
Porto Ferreira Branco é engarrafado já pronto a consumir e não necessita de ser envelhecido. Servir frio

entre 6ºC-10ºC. Uma vez aberto, deve ser consumido num período de 1 mês.

DESFRUTAR
Servido frio, simples ou a acompanhar frutos secos e amêndoas torradas, Porto Ferreira Branco é o aperitivo

ideal. Para uma opção muito fresca e plena de sabor experimente um Ferreira Tónico.

DETALHES TÉCNICOS
Álcool: 19,5% | Acidez Total: 3,29 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 100 g/L | pH: 3,44

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (VALORES TÍPICOS PARA 100 mL)
Álcool: 15,5 g | Açúcares: 10 g | Valor Energético: 151,6 Kcal (634,4 kJ) | Adequado para Vegetarianos: Não | Adequado para Vegans: Não | Sem Glúten

ALERGÉNIOS: 
Contém sulfitos

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