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DOURO

NOTAS DE PROVA

DOURO

Espumante branco feito com uvas tintas. Apresenta uma 
atrativa tonalidade rosada, muito ligeira, característica 
deste tipo de vinhos. Aroma elegante e fresco com leves 
notas florais. Na boca denota uma acidez equilibrada, 
boa textura, espuma delicada e leve doçura residual.

VINIFICAÇÃO / ESTÁGIO
Vinificado pelo método de bica aberta a partir da casta 
Tinta Roriz, vindimada precocemente e fermentado em 
cubas de aço inoxidável com temperatura controlada 
entre os 16ºC e 18ºC. Sofreu uma segunda fermentação 
em garrafa e estagiou em cave a temperaturas 
constantes com execução manual dos processos de 
remuage e degorgement.

SUGESTÕES
A apreciar como aperitivo a acompanhar entradas 
doces e indispensável nas mais diversas ocasiões, 
especialmente para festejar uma data ou acontecimento 
importante. Deve ser colocado à temperatura de 8 a 10ºC 
durante 24 horas antes de servir em copos de vidro de pé 
alto. (flute). Consumir com moderação.

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO
Conservar em local seco e fresco ao abrigo da luz e a 
temperaturas entre os 10ºC e 20ºC. Aconselha-se que seja 
consumido até um ano após a compra, se conservado nas 
condições recomendadas.

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA
Álcool/Volume: 12,0% vol., +/- 0,5% vol.
Acidez Total: > 5,0 g/dm3

Açucares Totais: > 33,0 g/dm3

PH: > 3,0

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA
Código de Barras da Garrafa (EAN13): 5601681100420
Código de Barras da caixa (ITF14): 55601681100425
Capacidade da garrafa: 750 ml
Tipo de garrafa: Espumante
Embalagem: Caixa de cartão com 3 garrafas na posição horizontal
Quantidade por euro-palete: 120 caixas em 12 camadas de 
10 caixas cada
Dimensões da palete (CLA): 120 cm x 80 cm x 133 cm
Peso Bruto da palete: 635 Kgs

PRODUZIDO E ENGARRAFADO
Adega Cooperativa de Murça, CRL
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