REGATEIRO
VINHO ESPUMANTE DE QUALIDADE Doc Bairrada Branco Bruto 2015
PRODUTOR: ARES DA BAIRRADA

ENÓLOGO: Sónia Martins

“ Regateiro”, nome de família com mais de 350 anos ligados aos vinhos da Região da Bairrada, teve em 1990 um único descendente a
continuar o projeto, Casimiro Gomes. Especializou-se na área da Viticultura e Enologia na década de oitenta, construiu projetos
vitivinícolas em sociedade com outros profissionais no Dão, na Bairrada, no Douro, no Alentejo e também no Brasil.
Lançou os vinhos de Família como o culminar de junções de saberes e experiências.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

FICHA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Clima:
Solo:
Castas:
Produção:
Vinificação:

Estágio:
Degorgement:

Temperado - Atlântico
Argilo-Calcário
Baga
5.000 garrafas
Vinho base elaborado a partir da casta baga, com desengace,
esmagamento e prensagem, seguida da decantação e primeira
fermentação em depósitos de inox a temperaturas abaixo dos 16ºC. A
segunda fermentação acorreu pelo método clássico, também chamado
de fermentação em garrafa.
12 meses de estágio após a segunda fermentação e 2 meses em cave
após degorgement antes de ser libertado para o mercado.
2017

NOTAS DE PROVA
Cor:
tintas
Aroma:
Paladar:
Final de prova:

Ligeiros reflexos rosa, característicos de um vinho branco feito de uvas
Frutos vermelhos, aroma complexo
Excelente mousse, bolha fina e persintente, estruturado, fresco com uma
excelente acidez.
Intenso, longo, cremoso e persistente

NOTAS DE IMPRENSA, PRÉMIOS E DISTINÇÕES
Revista de Vinhos - Branco feito de uvas tintas, tem uma leve tonalidade
rosada e aroma bastante fino, com leves tostados a amparar a fruta fresca. Na
boca surgem notas de maçã verde, num conjunto que prima pela harmonia,
com final fresco, muito elegante e suave.
Nota de prova: 17 valores.

SUGESTÕES DE SERVIÇO E LONGEVIDADE
Temperatura
de Consumo:
Gastronomia:
Longevidade
prevista:

Servir a 6 - 8º C.
Acompanha bem Leitão da Bairrada, assados no forno
Pode ser consumido de imediato ou nos próximos 3 anos, desde que
guardado ao abrigo da luz e com humidade controlada.

DETALHES TÉCNICOS
Teor alcoólico:
PH
Açucar Residual:
Acidez Total:

12,5% vol.
3,1
3 g/L
6,2 g/L

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS
Garrafa bordalesa
Caixa de 3 garrafas

EAN code
ITF code

5600457913141

OUTRAS MARCAS DO PRODUTOR
Regateito Bairrada Tinto
Regateiro Vinha do Forno Bairrada Tinto
Torre de Coimbra Bairrada Tinto
Torre de Coimbra Reserva Bairrada Tinto
Torre de Coimbra Bairrada Branco
Avenida da Liberdade nº 15 – 3520-061 Nelas

Telf: +351 232 942 153

lusovini@lusovini.com

www.lusovini.com

