
País / Country Portugal

Região / Region Dão

Tipo / Type of Wine Bruto / Brut

Castas / Grape Varieties 100% Touriga Nacional

Classificação / Classification DOC
Denominação de Origem Controlada

Ano de Colheita / Harvesting Year 2014

Produção / Production 5.000 garrafas/bottles 750 ml

Enólogo / Winemaker Osvaldo Amado

Vinificação / Vinification Esmagamento com desengace total, prensagem pneumática suave, onde só se 
aproveitou o mosto flôr. A clarificação foi estática natural e a fermentação alcoólica 
ocorreu a 18ºC. Espumantização pelo método clássico.
Grapes crushed with total destemming, soft pneumatic pressing, only being used 
the free running juice. Natural static clarification and fermentation at 18ºC. Classic 
method.

Maturação / Maturation Mínimo 24 meses em cave e 3 meses em garrafa.
At least 24 months in wine cellar and 3 months in bottle.

Teor alcoólico / Alcoholic strength 12,5 vol.

Acidez total / Total acidity 6,5 g/l

pH 3,10

Açucar 3,5 g/l

Notas de prova / Tasting notes

Sabor / Taste

Aroma

Cor / Color

Aspecto / Aspect Cristalino, com bolha fina e persistente.
Crystalline with persistent fine bubbles.

Alambreado atenuado.
Light salmon.

Complexo e distintio, é predominante em geleia de frutos vermelhos, biscoito e pão 
torrado.
Complex and distinct, being predominant in red fruits jelley, biscuits and toasted 
bread.

Frutado com abundante mousse crocante, tem acidez irreverente que lhe transmite 
elegãncia, persistência e originalidade.
Fruity with plenty of crunchy mousse, has irreverent acidity that gives elegance, 
persistence and originality.

Gastronomia / Serving suggestions Como aperitivo, iguarias não muito condimentadas à base de peixes e carnes 
brancas, sobremesas, ou em momentos de lazer. Consumir a 8ºC.
As an appetizer, not very spicy dishes based on fish and white meat and desertes, or 
in leisure times. Drink at 8ºC.

Garrafa / Bottle 750 ml
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Embalagem / Packaging Caixas de cartão com 6 garrafas de 750 ml
Cardboard boxes with 6 bottles of 750 ml

Unidade por palete / Bottles per pallet

384 garrafas/bottles

Caixas por palete / Boxes per pallet

64 caixas/boxes

Dimensão da Caixa (CxLxA) / Box size (LxWxH)

29,7 x 19,7 x 32,6

Peso da Caixa / Box Weight

9,9 Kg

EAN13

5603488000613

ITF14

15603488000610

VINHA DOS AMORES TOURIGA NACIONAL
Espumante Blanc de Noirs Bruto // Sparkling Blanc de Noirs brut
DOC // Denominação de Origem Controlada

MO.132B REV.26.10.2017


