
TERROIR
A Quinta de Covela pratica agricultura biológica em solos

graníticos que formam um anfiteatro natural virado a sul. Um

cenário de terraços plantados a baixa altitude na margem direita do

rio Douro na zona austral da Região dos Vinhos Verdes (Minho).

Inverno frio e verão quente e seco – na fronteira entre o clima

continental do vale do Douro e a influência marítima do Douro

Litoral.

NOTAS DE PROVA

Cor Palha com reflexos dourados.

Aroma Complexo, profundo, desenvolvendo-se por sucessivas

camadas. Frutos arbóreos de caroço, flores amarelas, frutos

tropicais maduros, creme inglês e notas minerais. Madeira

evidente mas muito bem integrada enriquecendo o aroma com

especarias.

Paladar Ataque cremoso, acidez natural muito bem definida, que

suporta a estrutura do vinho. O longo contacto com as borras

intensifica o seu aroma de boca conferindo ao vinho ainda mais

textura. Final muito longo.

VINIFICAÇÃO

Vindima manual parcelar. Transporte em caixas pequenas para

evitar o esmagamento dos bagos. Selecção manual dos cachos.

Maceração pelicular a frio. Suave prensagem. Clarificação estática

do mosto. Fermentação espontânea e estágio em cascos de

carvalho francês durante 20 meses. Engarrafado sem

estabilização nem filtração (poder-se-á formar um depósito na

garrafa).

À MESA

É um vinho gastronómico. Pode ser acompanhado com peixes

gordos, carnes brancas e até uma vitela de leite. A sobremesa

experimente o nosso vinho na companhia de queijos de ovelha de

pasta mole.

Aprecie a uma temperatura entre 14ºC e 16ºC idealmente em copo

tipo “ borgonha”. Recomendamos a sua decantação.

COVELA FANTÁSTICO BRANCO2018

Pela quarta vez na história da marca, lançamos o Covela FANTÁSTICO que, como o nome indica, só é produzido em

anos excepcionais e cuja evolução em barrica de carvalho Francês revelou características invulgares.

Enologia: Rui Cunha Viticultura: Miguel Ribeiro e Miguel Soares

Álcool: 13,5%vol. - Acidez: 6,2g/l - pH: 3,33 - Açúcar residual: 2,5g/l - Sulfitos: 140 mg/l Lima & Smith, Lda. - Quinta de Covela, São Tomé de Covelas,  

4640-211 BAIÃO, Portugal

info@limasmith.com
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