QUINTA DAS TECEDEIRAS VINTAGE 2016

TERROIR
Banhada ao longo de 1,5 Kms pelas águas da margem esquerda do rio Douro, na prestigiada área de São João da Pesqueira, a
Quinta das Tecedeiras deve o seu nome às freiras que a habitaram e se dedicaram à tecelagem do linho que no passado ali era
cultivado. Os solos são de xisto e a exposição norte e oeste, com as vinhas entre os 90m e os 190m de altitude. As uvas
amadurecem bem e com grande concentração de aromas e de sabores.
Quando foram reconvertidas as vinhas, houve o cuidado de deixar algumas parcelas mais antigas, cujas uvas integram de forma
criteriosa os lotes de todos os Vinhos, DOC ou Porto das Tecedeiras.

NOTAS DE PROVA
Cor: opaca, vermelho intenso.
Aroma: atraente revelando múltiplas dimensões e boa profundidade aromática. Notas ﬂorais (esteva, rosmaninho), frutos
vermelhos e pretos (cassis, amora) e frutos secos (ameixa).
Na boca: estilo mais seco. Revela boa estrutura, excelente volume de boca e um ﬁnal muito longo.
Este Vintage pode ser apreciado desde já ou guardado durante décadas.
Recomendamos a sua decantação antes de ser servido. Unﬁltered. Sujeito a criar depósito.

VINIFICAÇÃO
Fermentação com engaço em lagar com a tradicional pisa a pé.
Estagio em pipas durante dois anos.

À MESA
Os vinhos do Porto Vintage são muito famosos por serem o par perfeito para acompanhar uma seleção de queijos, com destaque
para o Stilton ou o Roquefort. Não esquecer o irresistível chocolate preto, em especial se combinado com frutos vermelhos.

While the wine is ﬂoral, its perfumed fruits are seriously balanced by the dark
and ripe tannins. It has a strongly mineral edge that goes with great black-currant fruit that give an edge of freshness to this otherwise dark, powerful wine.
Roger Voss - Wine Enthusiast - Jan 2018

Enólogo: Rui Cunha
Álcool: 19% vol. - Acidez: 5,16 g/l - pH: 3,4 - Açúcares totais: 92 g/dm3 - Sulﬁtos: 107 mg/L
Disponível em garrafas de 0,75 Lt.

95
/100 Pts.
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