FICHA TÉCNICA
Designação: TIRONE Grande Reserva Tinto 2014
Cor: Tinto
Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Barroca;
Notas de Prova: Vinho de cor quase negra, com belos violetas de aromas
balsâmicos, e notas a frutos negros muito densos, muito bem
integrados com o tabaco e a baunilha próprios do estágio de
24 meses em barrica de carvalho francês, na boca é denso,
com taninos bem presentes, e uma acidez refrescante própria
do seu “terroir”, mas sem nada se sobrepor, num conjunto de
uma densidade suave, termina longo e persistente;
Vinha: Vinha situada em pleno coração do Cima-Corgo, na freguesia
de Alijó, na margem direita do Douro, com exposição solar
virada a sul, as vinhas foram plantadas por talhões monocasta
entre 1991 e 1992;
Vinificação: Ocorreu entre as 3ª e a 4ª semana de Setembro, em cubas de
fermentação de inox de 12 Ton com controlo de temperatura,
todas as castas foram vinificadas em separado, a temperatura
de fermentação foi em média de 28ºC, a fermentação
demorou 10 dias, a que se seguiram mais 5 dias de maceração
pós-fermentativa, os vinhos foram armazenados em cubas de
pequeno volume;
Maturação: Após a fermentação alcoólica terminada seguiu-se um estágio
em barricas novas durante 24 meses, após esse tempo o vinho
é estabilizado, a que se seguiu o engarrafamento e posterior
estágio de 12 meses em garrafa;
Guardar: TIRONE Grande Reserva, está na sua plenitude para consumo
de imediato, mas tem potencial de envelhecimento para mais
5 a 10 anos nas melhores condições.
Conservar em cave com a garrafa deitada.
Servir: Deve ser servido entre os 16 oC e os 18 oC.
Desfrutar: TIRONE Grande Reserva é um vinho forte, pede também
pratos intensos. Recomendamos como acompanhamento
borrego, cabrito assado no forno, entre outros;

GARRAFA
Tipo:
Capacidade (ml):
Dimensões (mm):
Peso bruto (Kg):
Código de Barras:

Bordalesa Cónica
750
79,5 x 296,0
1,35
560 3769 000 844

CAIXA
N.º de garrafas:
Dimensões (mm):
Peso bruto (Kg):
Código ITF-14:

Enologia: Jorge Alves/Valter Silva
Detalhes técnicos: Álcool: 14,03 %vol. | Acidez Total: 5,95 g/L (ác. Tartárico )
Açucares Redutores: 3,5 g/L | pH: 3,79

PALETE
N.º de caixas:
N.º de camadas:
Dimensões (m):
Peso bruto (Kg):
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6
510 x 310 x 85
8,4
560 3769 000 8442

102 (119)
17x6 (17x7)
1,20 x 0,80 x 1,60
(1,20 x 1,00 x 1,60)
882 ( 1 025)

