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CASA DA ESTEIRA

REGIÃO | Porto e Douro

TIPO | Tinto

CASTAS
Sousão, Touriga Nacional e Vinhas Velhas

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 do João (Touriga Nacional) • Plantada em 2003 • Solo de Xisto • 470
metros de altitude
Vinha da Encosta (Sousão) • Plantado em 1998 • Solo de Xisto • 520 metros
de altitude

VINIFICAÇÃO
À chegada à adega é feita uma segunda escolha das uvas. Depois de
desengaçadas, seguem para os tradicionais lagares de granito, onde
decorre a fermentação alcoólica. A pisa a pé, feita durante 7/8 dias, permite
um melhor controlo da maceração e extracção da uva. Pretende criar-se um
tinto do Douro, mas sem não menosprezar a elegância e o carácter das
vinhas que lhe dão origem. Do lagar passa para cubas de inox onde faz a
fermentação malolática.

ESTÁGIO
O vinho estagia em barricas de carvalho francês – de 225 litros e usadas –
durante 12 meses.

NOTAS DE PROVA
Na cor, é um tinto vermelho rubi.
No nariz, é intenso e dominado por frutos pretos, especiarias e cacau.
Na boca, é frutado, complexo, com ligeiras sensações balsâmicas e
abaunilhadas. É um tinto de taninos macios e aveludados, acompanhado
com uma
frescura que impressiona durante toda a prova. Final de boca longo.
 

SERVIR / DESFRUTAR
Carnes grelhadas, pastas e queijos moles.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Álcool: 13,18% | Acidez Total: 5,60 g/L | pH: 3,5


