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QUINTA DA MURTA

REGIÃO | Lisboa/Bucelas/Colares

TIPO | Tinto

CASTAS
Syrah e Touriga Nacional

O VINHO
Terroir único constituído de calcário e marga orientado a sul e sudoeste, é
protegida dos ventos atlânticos por uma cordilheira de montes, originando
vinhos de frescura refinada: A Quinta da Murta está na região de Bucelas. O
solo é composto por margas calcárias e calcários cristalinos, com numerosas
presenças de fosseis. Tudo isto contribui para uma refinada mineralidade,
com notas de concha e uma subtileza arredondada do vinho.A vinha está
plantada nas encostas altas, a 250 metros de altitude. Orientada a sul e
sudoeste, é protegida dos ventos atlânticos por uma cordilheira de montes.A
área goza de um microclima muito específico. Tudo isto contribui para uma
maturação lenta, mas perfeita que retém a frescura do oceano atlântico.
Uma viticultura tradicional onde se privilegia a bio-dinâmica: Antes da
plantação da vinha, o solo calcário encontrava-se ocupada por arbustos com
bagas de murta. A vinha é cultivada naturalmente. Plantada com uma baixa
densidade de plantas (4.000 plantas / há) é podada duas vezes, uma
durante o inverno e outra na primavera. Usa-se o cordão Royat bilateral
como sistema de condução escolhido.  O vinho é elaborado exclusivamente
a partir de uvas selecionadas das castas Touriga Nacional e Syrah.

VINIFICAÇÃO
As uvas desengaçadas e esmagadas, passam por uma maceração pré
fermentativa a 12C seguida de fermentação com temperaturas a oscilar
entre os 24 e os 26C. Todo o processo se dá com as uvas separadas por
casta. Depois, uma suave prensagem liberta o vinho.

ESTÁGIO
Finda a fermentação malolática, dá-se início a um longo estágio em barricas
de carvalho Francês, pelo menos durante um ano.

NOTAS DE PROVA
Vinho tinto fino, leve e fresco. Notas de frutos vermelhos misturados com
pimenta, alguma violeta e evidente fundo mineral. Balance perfeito entre o
caracter da fruta e a estrutura da madeira.Ideal para os pratos do dia-a-dia,
seja na cozinha ocidental, mediterrânica ou oriental. Carnes brancas ou
vermelhas, peixe, pasta, grelhados, assados ou cozidos.


