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ENVELOPE

REGIÃO | Dão e Lafões

TIPO | Branco

ENÓLOGO | Carlos Lucas

CASTAS
Encruzado

O VINHO
A Região Demarcada do Dão é uma das mais antigas Regiões Vitivinícolas
de Portugal, que data de 1908. Localizada no centro de Portugal, em região
montanhosa que vai dos 400 aos 700m de altitude, tem como ponto de
referência a Serra da Estrela, a mais alta de Portugal continental. O seu
nome vem do rio que a atravessa, o Rio Dão.
As características dos vinhos são fortemente marcadas pelo terreno
granítico e pelo facto de as vinhas se encontrarem inseridas em florestas de
pinheiros e eucaliptos. A vinha segue o encepamento tradicional e foi
plantada num terreno granítico pobre, com grandes afloramentos rochosos,
de onde se avista a Serra da Estrela. Toda a vinha encontra-se em regime
de Produção Integrada demonstrando a grande preocupação com as
questões ambientais. A conjugação de práticas culturais associadas à
utilização criteriosa de produtos biológicos respeitadores do ambiente
origina produções equilibradas. Neste vinho quisemos contrariar a rapidez
cosmopolita e aplicámos uma outra filosofia – chamamos-lhe Envelope,
lembrando o dia e a noite que a carta demora a chegar ao destino.
Comunicamos sim, mas com tempo e aproveitando o melhor de dois
mundos num vinho branco clássico. Produção 1600 garrafas
Notas do enólogo : Cor límpida e citrina. Aroma delicado com notas de fruta
branca, ervas aromáticas e com um perfil mineral. Na prova de boca mostra
complexidade e frescura, com uma mineralidade e acidez cítrica
refrescante.

VINIFICAÇÃO
Feito com uvas colhidas nas vinhas velhas existentes na propriedade do
Ribeiro Santo e numa outra parcela, em São João de Lourosa, onde corre o
Dão que denomina a origem deste blend, feito a partir da casta Encruzado.
Utilizamos borras de vinho de 2015 para produzir este Branco – a
fermentação do mosto ocorreu sob estas mesmas borras, incluindo as
próprias, de 2016. Fermentou depois em barricas de 300L e ali estagiou,
com battonage, durante 6 meses. Depois de engarrafado, mantivemos o
vinho em cave por mais 6 meses.

ESTÁGIO
Barricas de 300L

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Álcool: 13,5% vol | Acidez Total: 6,5 g/L | pH: 3,26 | Açucares Totais:
1,0 g/L


