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QUINTA DOS CARVALHAIS ÚNICO TINTO 2009

TIPO: Tranquilo     CATEGORIA: Ícone     COR: Tinto     TONALIDADE: Violáceo

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: DOC Dão     REGIÃO: Dão

PAÍS DE ORIGEM: Portugal     VITICULTURA SUSTENTÁVEL: Sim

O VINHO

Quinta dos Carvalhais Único é, como o próprio nome indica, um vinho singular, um tinto do Dão de excepcional

qualidade, expoente máximo da elegância e riqueza desta marca. Herdeira dos saberes antigos, Quinta dos Carvalhais

alia a experiência à inovação para criar vinhos muito elegantes, com sabores de intensa delicadeza e a personalidade

única da região.

NOTAS DE PROVA

Quinta dos Carvalhais Único Tinto 2009 tem uma cor púrpura de grande intensidade, revelando notas de frutos

vermelhos e pretos, harmoniosamente combinados com tonalidades de eucalipto, pinheiro e caruma. Encontram-se

também aromas de especiarias e notas balsâmicas. Na boca tem um ataque firme, com taninos austeros, exibindo

grande equilíbrio e elegância, boa acidez e destaque para um carácter mineral muito fresco, que lhe confere

excelentes aptidões gastronómicas.

ANO VITÍCOLA

2009 foi um ano vitícola de grande qualidade. A presença constante de água no solo e as grandes amplitudes

térmicas (alternância entre noites frias e dias quentes) registadas no final de Agosto e Setembro deram origem

a uvas com excelentes níveis de maturação fenólica, com especial relevância da Touriga Nacional. A vindima

decorreu em excelentes condições climatéricas, sem chuva, e as uvas entraram na adega em óptimas

condições fitossanitárias, proporcionando mostos muito equilibrados.

ENÓLOGO: Manuel Vieira

CASTAS: Touriga Nacional

VINIFICAÇÃO

As uvas destinadas a este lote foram seleccionadas e vindimadas por talhão, para depois serem vinificadas

separadamente. Descarregadas de caixas de 20 Kg directamente no desengaçador-esmagador, as uvas

caíram por gravidade em cubas de aço inoxidável de pequena dimensão, onde durante cerca de 8 dias se

realizou a fermentação alcoólica, a uma temperatura controlada de 28ºC, tendo ficado em maceração pós

fermentativa por mais 20 dias.

MATURAÇÃO

A fermentação maloláctica antecedeu um estágio em barricas novas de carvalho francês, de nove diferentes

tanoarias, por um período de 12 meses. Durante a fase de maturação efectuaram-se numerosas provas para

acompanhamento da evolução dos diferentes vinhos, permitindo assim a selecção das melhores barricas para

realização do lote final. Seguiu-se a colagem, filtração e engarrafamento.

GUARDAR

Como todos os vinhos tintos do Dão, têm uma vida em garrafa muito dilatado, apresentado-se em boas

condições de consumo por um periodo que chega fácilmente aos 10-15 anos. A garrafa deve ser mantida

deitada em local fresco e seco.

SERVIR

Ao fim de alguns anos de envelhecimento em garrafa é natural a criação de depósitos, necessitando ser

decantado para melhor apreciação. Uma vez aberta a garrafa, convém ser consumida no próprio dia, embora

se mantenha em boas condições durante algum tempo desde que bem rolhada, e idealmente, com algum

vácuo. Deve ser servido entre 16ºC-18ºC.

DESFRUTAR

Quinta dos Carvalhais Único é uma excelente escolha para acompanhar boas carnes, caça e queijos intensos.

DETALHES TÉCNICOS

Álcool: 14% | Acidez Total: 4,7 g/l (ácido tartárico) | Açúcar: 2 g/l | pH: 3,77

PRODUÇÃO INTEGRADA

As uvas utilizadas neste vinho foram produzidas em conformidade com as diretrizes de Produção Integrada de Agricultura Sustentável, tal como definido pela

Organização Internacional de Luta Biológica contra Organismos Nocivos (OILB/IOBC): www.iobc-wprs.org/ip_ipm/IOBC_IP_principles.html. O rigoroso

cumprimento dessas práticas é certificada por uma organização independente, reconhecida pelo Estado Português.

CONSUMO RESPONSÁVEL E QUALIDADE

A Sogrape Vinhos é signatária da iniciativa europeia "Vinho com Moderação", sendo certificada, nas áreas da Qualidade e Segurança alimentar,pelos referenciais

mais exigentes a nível mundial.

INOVAÇÃO E SOGRAPE VINHOS

A Sogrape Vinhos é uma empresa de cariz familiar e vocação internacional, focada na produção de vinhos de qualidade, na inovação e no desenvolvimento de

marcas portuguesas de nível global.
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