TERRUS 2006

Tinto

IDENTIFICAÇÃO
Marca: TERRUS
Região: Douro DOC
Tipo de vinho: tinto
Produtor: Maria da Assunção Foy
Ano: 2006

VINHA
Solo: granítico
Clima: mediterrânico/atlântico
Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca, Souzão, outras
Idade da vinha: 6 anos
Produção: 3200 garrafas de 0.75l
Técnico de viticultura: Luís Montenegro

ENOLOGIA
Data da vindima: à mão na última semana de Setembro
Vinificação: em lagares de granito com pisa a pé
Estágio: 12 meses em carvalho francês
Enólogo: Francisco Montenegro

ANÁLISE QUÍMICA
Maria da Assunção Foy replantou a vinha com o fim de produzir
um vinho diferente e complexo utilizando castas tradicionais e
usando alguma inovação, aconselhada pelo sobrinho Francisco
Montenegro.A vinha apresenta-se em socalcos suportados por
muros de granito, na margem Sul do Douro.

Álcool: 13º
Acidez total: 5,83
Açucar residual: 2,7 gr/l
pH: 3,59

Dentro do

Baixo-Corgo fica no limite da região demarcada e já em zona de
transição, beneficiando de invernos mais amenos, verões menos
quentes e maior pluviosidade. A fermentação faz-se nos lagares
de granito, com pisa a pé. O edifício da adega, que já foi
simultãneamente lagar de azeite e data do século XVIII, foi
recuperado e renovado, equipado com sistema de frio, permitindo
vinificação em perfeitas condições de higiene e modernidade. A
colheita TERRUS 2006, a segunda a ser comercializada,
passou 12 meses em madeira antes de ser engarrafada na
primavera de 2008. A produção foi de 3.200 garrafas. Esgota(...)

NOTA DE PROVA
Cor: rubi
Aroma: complexo de madeira nova com baunilha, frutos pretos e
vermelhos silvestres, ameixas e especiarias
Sabores: boa acidez e taninos. Na boca apresenta um bom
equilíbrio e elegância aliada a uma certa frescura.
Boa estrutura, final longo
Como servir: abrir preferencialmente com 2 horas de antecedência
ou decantar
Temperatura: 16º to 18º C
Acompanhamento: carnes, queijos, bacalhau
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