QUINTA DAS TECEDEIRAS LATE BOTTLED VINTAGE 2015
Neste Late Bottled Vintage, encontrará conjugados: elegância, potência, complexidade e nobreza, provenientes da mistura
de mais de 10 castas tradicionais algumas com origem em parcelas de vinhas velhas. Para manter todas as suas
características, este LBV não foi ﬁltrado, por isso recomendamos a sua decantação.

TERROIR
Localizada no coração da sub-região do Cima-Corgo e banhada ao longo de 1,5 kms pelas águas da margem esquerda do rio
Douro, 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 pobres são de xisto e a exposição norte e nascente, com as vinhas entre os 90m e os 190m de altitude. As uvas
amadurecem bem e com grande concentração de aromas e de sabores sem perderem a sua frescura. Quando foram
reconvertidas as vinhas, houve o cuidado de deixar algumas parcelas de vinha velha, cujas uvas integram de forma criteriosa os
lotes de todos os vinhos tintos DOC ou Porto das Tecedeiras.

NOTAS DE PROVA
Cor rubi profunda.
Aroma intenso e complexo. Sobressaem os aromas de frutos vermelhos e pretos maduros com ligeiras notas de frutos secos
e ﬂorais.
Em boca Excelente estrutura. Envolvente e harmonioso, repleto de fruta madura. Acidez equilibrada. Longo ﬁnal.

VINIFICAÇÃO
Vindima manual. Rigorosa selecção manual dos cachos. Na adega praticamos a tradicional fermentação em lagares de granito
com recurso a pisa a pé. Após a aguardentação, os vinhos estagiam em pipas até à data do seu engarrafamento. Engarrafado,
sem ﬁltração, em Agosto de 2019.

À MESA
Pode bebê-lo sozinho e assim apreciar o seu sabor puro e intenso ou acompanhá-lo com queijos de sabor expressivo.
Para os amantes de chocolate o LBV é um must! Desde petit gateau, sachertorte, chocolate negro em barra ou mousse, todos
são harmonizações perfeitas! Pode ainda experimentar com as famosas ‘pêras bêbadas’, tartes de fruta, cajus, nozes e avelãs.
Servir a uma temperatura entre os 14 ºC a 16 ºC, preferencialmente em copo de vinho branco.

Enólogo: Rui Cunha
Álcool: 19,5%vol. - Acidez total: 4,36g/l - pH: 3,73 - Açúcares totais: 90g/dm3 - Dióxido de enxofre total: 99mg/L
Disponível em garrafas de 0,75 Lt.
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