
CARRASCAL
VINHO REGIONAL DE LISBOA • tinto

GARRAFA
1,5 L 

CAIXA
1x 1,5 L 

PALETE 0,80 x1,20m
----

CLASSIFICAÇÃO: Vinho Regional Lisboa
PAÍS: Portugal
COLHEITA: 2017
TIPO: Tinto
CLIMA: Mediterrâneo temperado sob influência das frescas brisas atlânticas.
CASTAS PREDOMINANTES: Aragonês, Castelão e Syrah.
ENÓLOGO: José Neiva Correia

VINIFICAÇÃO
Clássica, com maceração pós-fermentativa prolongada. Aplicação de leveduras selecionadas 
e enzimas pectolíticas de extração. Fermentação com controlo de temperatura. 

ESTÁGIO
Em barricas de carvalho americano.

NOTAS DE PROVA
Com olhos postos na tradição e no que de bom se fazia há 100 anos atrás, idealizou-se a 
produção de um vinho elegante e bastante aromático com notas de frutos maduros e amoras 
silvestres. O estágio em madeira confere-lhe um equilíbrio perfeito e um final de boca suave 
e macio. 

SUGESTÃO DE CONSUMO
Servido a uma temperatura de 16-18º, sendo excelente por si só, acompanha de forma 
irrepreensível os mais variados pratos da sua região, desde o coelho à caçador, cabrito 
assado no forno ao bacalhau com broa, finalizando com uma tábua de queijos secos ou um 
requeijão com doce de abóbora.

ANÁLISE SUMÁRIA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
• Contém sulfitos.
• Proibida a venda a menores de 18 anos.
• Beber com moderação, não sendo aconselhável o consumo de bebidas alcoólicas por 
grávidas e crianças.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Temperatura entre os 16º-18ºC • Humidade moderada • Exposição mínima à luz.
O transporte deve ser feito com as garrafas na vertical, com a menor agitação possível e 
bem acondicionado.

TIPO DE EMBALAGEM: Garrafa Bordalesa Horus Magnun           CAPACIDADE: 1,5 L

DADOS LOGÍSTICOS  

ACIDEZ TOTAL  
6,22 g/L

CAPACIDADE
1500 mL

ACIDEZ VOLÁTIL
0,56 g/L

SO2 TOTAL
131 mg/L

PH
3,47

TEOR ALCOÓLICO
13,5% vol
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