
 

PROVA RÉGIA BRANCO 2018

TIPO: Tranquilo     COR: Branco     

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: Vinho Regional Lisboa     REGIÃO: Lisboa

PAÍS DE ORIGEM: Portugal     

O VINHO

Prova Régia é uma marca de referência entre os vinhos de Lisboa. Com mais de duas décadas de história, transporta

em cada vinho a leveza e a frescura caraterísticas do terroir da região.

NOTAS DE PROVA

Vinho límpido e brilhante, com tonalidade amarela citrina. Aromaticamente é expressivo, com notas de fruta de polpa

amarela, pêssego maduro, nectarina e ligeiras notas florais de jasmim. Na boca, o ataque é excelente, com volume

amplo e acidez muito bem integrada, convidando ao acompanhamento à mesa. Termina longo, equilibrado e

persistente.

ANO VITÍCOLA

Ano caracterizado por pluviosidade elevada e temperaturas baixas ao longo do ciclo vegetativo da videira. Este

quadro alterou-se no mês de agosto, com o aumento significativo da temperatura e ausência 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: 100% Arinto

VINIFICAÇÃO

Foi vinificado na adega da Quinta da Romeira, com recepção e desengace suaves, de modo a preservar ao

máximo as características das uvas. O encaminhamento do mosto é feito a temperaturas controladas,

protegido da oxidação com gases inertes. Segue-se prensagem suave em prensa pneumática, com alguma

maceração pré-fermentativa. A fermentação alcoólica ocorreu a temperaturas na ordem dos 16ºC-18ºC.

MATURAÇÃO

Prova Régia Branco estagiou em cubas de inox, com battonage das borras finas durante 3 meses.

GUARDAR

É um vinho pronto para o consumo imediato, com perspectiva de envelhecimento positivo de, pelo menos, 5

anos. As garrafas devem ser guardadas na horizontal.

SERVIR

Servir entre 9ºC-11ºC.

DESFRUTAR

Pelo equilíbrio entre a frescura e o volume, Prova Régia é um excelente acompanhamento para uma grande

variedade de propostas gastronómicas. Acompanha muito bem saladas, pratos de mar, algumas carnes

grelhadas e arrozes caldosos com sabores intensos.

DETALHES TÉCNICOS

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (VALORES TÍPICOS PARA 100 mL)

Álcool: 9,9 g | Açúcares: 0,2 g | Valor Energético: 73 Kcal (305 kJ) | Adequado para Vegetarianos: Sim |

Adequado para Vegans: Não | Sem Glúten

ALERGÉNIOS: 

Contém sulfitos

ENGARRAFADOR: 

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