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CASA DA ESTEIRA

REGIÃO | Porto e Douro

TIPO | Branco

CASTAS
Gouveio, Rabigato, Siria e Viosinho

O VINHO
Lema: Vinhos criados em família, pelo casal Joana Pratas e João Nápoles de
Carvalho, com o envolvimento dos seus filhos, Teresa e António PNC
Local: Casa da Esteira, Barcos, Tabuaço
Região: Douro Sub-região: Cima Corgo
Classificação: Denominação de Origem Controlada DOC Douro • Portugal
Vinhas: Vinha da Casa (Vinhas Velhas) • Plantada em 1977 • Solo de Xisto •
490 metros de altitude
Vinha da Teresinha (Rabigato) • Plantada em 2013 • Solo de Xisto • 550
metros de altitude
Vinha do António (Viosinho) • Plantada em 2014 • Solo de Xisto • 520
metros de altitude
Vinha da Encosta (Códega) • Plantada em 2014 • Solo de Xisto • 520 metros
de altitude
Vinha dos Patamares (Verdelho) • Plantada em 2014 • Solo de Xisto • 530
metros de altitude

VINIFICAÇÃO
À chegada à adega foi feita uma segunda escolha das uvas. Depois de
desengaçadas, as uvas foram prensadas de forma delicada. Para
sobressaírem os aromas da fruta, o mosto foi extraído em bica aberta,
tendo, posteriormente, sido decantado em cuba de inox, durante 36 horas.
Terminado esse período, foi transferido e fez a fermentação alcoólica com
temperatura controlada (até 16.ºC), durante 23 dias.

ESTÁGIO
O vinho estagiou em cubas de inox, sur lies (sobre borras finas) e com
battônage quinzenal durante 3 meses.

NOTAS DE PROVA
Na cor, é citrino esverdeado. No todo, é um branco explosivo e funky. No
nariz sobressai muita frescura, com aromas primários de melão, à entrada,
seguidos
de lima, limão e flor de laranjeira, mas também notas de líchia. Na boca,
tem uma acidez natural bastante marcada e persistente, oriunda das vinhas
em
altitude, e que faz envolver e salivar nas laterais da boca. Com alguma
mineralidade, vai ganhando notas de sabão.

SERVIR / DESFRUTAR
Um branco todo-o-terreno para beber a solo, com saladas, peixes grelhados,
sushi, marisco, caril e carnes brancas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Álcool: 13% | Acidez Total: 7,10 g/L | pH: 3,12


