QTA S.FRANCISCO
AG BAGACEIRA VELHA
Tipo Aguar dente Bagacei ra Velha
Colheita Idade m édi a 12 anos
Clima Atl ântico
Castas Ti nta Miúda, Castel ão e Syr ah
Vinificação Esta aguar dente bagacei ra é pr oveni ente de bagaço ex clusiv am ente de
uvas ti ntas, desti ladas em alam bi ques de cobr e, im edi atam ente após a
sua prensagem .
Tendo por base a frescur a das m assas pr ensadas, as aguar dentes
bagaceir as resultam m ui to perfumados e com baix o teor em metanol .
Após a desti lação a aguar dente é ar mazenada em cascos de madei ra de
carvalho por um período super ior a 10 anos. Nestes cascos é fei to o
desdobram ento gr adual com água desi oni zada até ati ngir o teor
al coól ico fi nal desejado de 39,5º vol ..
Cor Castanho-âm bar.
Aroma Muito deli cada e compl exa, com apontam entos de especi ar ias, casca de
tangeri na com notas de madeira bem i ntegradas.
Prova Boa pr esença de boca, com tex tur a cremosa, encor pada e com final
suav em ente m ar cado pelo bagaço e li geir o fum ado.
Final de Boca Conjunto final suav e e el egante.
Gastronomia Dev e ser consum ida no final de um a boa r efeição com o di gestivo,
acompanhado de um café.
Análise

Teor alcoól ico

39,5 %

Metanol

3,03 g/l

Ál coois Super iores

4,06 g/l

Enologia Eng.º Miguel M óteo

Especificações da EAN garr af a
embalagem IT F caixa
Paletização
Standard

Nº
Nº
Nº
Nº

0,700 l
5602507040029

Garr afas / C aix a
Caixas / Palete
Fiadas / Pal ete
Caixas / Fi ada

6
100
4
25

Vedante Rolha de Cortiça ( BarTop)

Companhia Agrícola do Sanguinhal, Lda. - Quinta das Cerejeiras – Ap. 5, 2544-909 Bombarral – PORTUGAL
Tel 262 609 190 / 8 | Fax 262 609 191 | info@vinhos-sanguinhal.pt | www.vinhos-sanguinhal.pt | facebook.com/C.A.Sanguinhal

