QUINTA DAS TECEDEIRAS VINHO DO PORTO TAWNY RESERVE
Um lote constituído de uvas provenientes de Vinhas velhas com idade entre os 70 e 100 anos com
castas misturadas onde, entre outras se destacam a Touriga Nacional, Tinta Roriz, Tinta Barroca,
Touriga Franca , Tinta Amarela, Moreto e Souzão. O vinho, cuidadosamente guardado na
propriedade, foi acompanhado ao longo dos anos revelando agora no lote ﬁnal um perﬁl de
autenticidade, concentração e cor que acompanha as deliciosas notas de amêndoas e ﬁgos secos.

TERROIR
Banhada ao longo de 1,5 Kms pelas águas da margem esquerda do rio Douro, na prestigiada sub-região 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 antigas, com mais de 80 anos, cujas uvas
integram de forma criteriosa os lotes de todos os Vinhos, DOC ou Porto das Tecedeiras.

NOTAS DE PROVA
Cor: Tawny intenso.
Aroma: Notas de caramelo, frutos secos, leve compota e mel que com o passar de minutos se misturam com nuances de casca de
citrinos caramelizados.
Na boca: Frutos secos com grande complexidade aromática, amêndoas e ﬁgos secos. Na boca é notória a macieza característica
dos vinhos envelhecidos em casco, podendo depois de alguns minutos saborear-se ainda algum tostado, café, chocolate, mel, etc.

VINIFICAÇÃO
O trabalho de enologia complementa as excelentes condições naturais do terroir das Tecedeiras, aliando-se ao grande cuidado
dedicado à vinha. A viniﬁcação é normalmente efectuada quando a maturação das uvas atinge grande potencial alcoólico,
facilitando assim a elaboração do vinho ﬁnal com recurso à adição de quantidades de aguardente mínimas.

À MESA
Estes vinhos têm a particularidade de poderem ser bebidos quer como aperitivo, quer como vinhos de sobremesa. Caso escolha
beber antes das refeições, aconselha-se a que se sirva ligeiramente fresco.
Enólogo: Carlos Lucas
Álcool: 21%vol. - Acidez: 5,17g/l - pH: 3,88 - Açúcar residual: 123g/l - Dióxido de Enxofre Total: 50 mg/L
Disponível em garrafas de 0,75 Lt.
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