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Marca : Quinta da Romeira
Designação de Origem : DOC Bucelas
Cor : Branco
Região : Lisboa
Pais : Portugal

PRODUTO

Enologia : Manuel Pires da Silva/Manuel Vieira/Maria Godinho
Ano vitícola : 2012
Premios e Distinções :

RACIONAL DO PRODUTO

Quinta da Romeira Sparkling apresenta-se como um espumante com todos os
traços que lhe advêm do método clássico utilizado na sua produção. Os
aromas de tosta, lima e ligeira manteiga são característicos, bem como a bolha
fina e persistente. Um espumante para gente exigente e exclusiva.

ELABORAÇÃO

Elaborado a partir da casta Arinto, fermentou em cubas inox, a temperatura
controlada rondando os 16ºC. Após o final da fermentação, o vinho base
obtido estagiou cerca de 3 meses em cuba inox, findo os quais foi engarrafado
e sujeito à segunda fermentação, segundo o método clássico ou
“champanhês”.

NOTA DE PROVA

Este espumante, feito pelo método clássico, alia em si toda a elegância e
complexidade que a casta Arinto, nascida nas encostas de Bucelas, nos
costuma oferecer. Tem uma cor citrina e um nariz onde surgem notas
minerais e cítricas com ligeira tosta num todo muito harmonioso, a convidar a
ser bebido. Na boca o ataque é suave e fresco, com a espuma fina e muito
bem integrada, com uma acidez viva bem envolvida pelo volume, terminando
complexo e puro.

MATURAÇÃO E TEMPO DE ESTÁGIO

Estagiou cerca de 18 meses sobre as borras finas na garrafa onde ocorreu a 2º
fermentação, antes do “degorgement” que foi executado em Outubro de 2014.

CASTAS

Elaborado a partir de uvas da casta Arinto oriundas do Talhão 12 e 13 da
Quinta da Romeira.

SUGESTÃO ACOMPANHAMENTO

O Espumante Quinta da Romeira pode estar em vários momentos que
celebrem a companhia e a boa mesa, sendo que é um Vinho também para o
acompanhamento de doces sobremesas.

DADOS TÉCNICOS RELEVANTES

Grau alcoólico : 12,5 %
pH : 3,05
Acidez Total : 5,6 g/l
Sulfitos: Sim
Vegetariano: Não
Vegan: Não
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A WINE VENTURES É UMA EMPRESA FAMILIAR COM BASE NA QUINTA DA ROMEIRA, EM BUCELAS, ESPECIALISTA EM ARINTOS. DETENTORA DAS MARCAS PROVA RÉGIA, MORGADO DE STA CATHERINA,
QUINTA DA ROMEIRA E PRINCIPIUM, TEM   COMO   MISSÃO   DESENVOLVER MARCAS GLOBAIS DE FORMA   RESPONSÁVEL E APROXIMAR O VINHO, COMO CATEGORIA, AOS CONSUMIDORES.
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