
QUINTA DO
GRADIL

SALTIMBANCOS

NOTAS DE PROVA

Um vinho raro e especial, de aroma
perfumado e intenso, muito puro e

incisivo, com intenso carácter da casta,
espargos e relva cortada, fruta tropical.

Revela um excelente equilíbrio de
boca, com textura envolvente e acidez

fina a conferir grande frescura.

V I N H O  B R A N C O  I G  L I S B O A

VINIFICAÇÃO  & ESTÁGIO

60 % do lote fermentou em barricas novas
de carvalho francês com tampos em faia.

O restante fermentou em cubas inox
duração de 14 dias O vinho fermentado

em barrica aí permaneceu durante 6
meses.

CASTAS

100% Sauvignon Blanc.

DADOS ANALÍTICOS
Teor Alcoólico
Acidez Total
pH

13%

7,0 +/-0,5

3,3 +/-0,5

2019

DADOS LOGÍSTICOS
Peso Garrafa (Kg)
EAN
ITF
Nº Garrafas/Caixa
Nº Garrafas/Palete
Peso Caixa (Kg)
Nº Caixas/Fiada
Nº Fiadas
Caixas/Palete

1,45

5600965801183

5600965801183

1

50

1,45

150

2

300

ENOLOGIA

Tiago Correia.

SUGESTÕES GASTRONÓMICAS

Mariscos cozinhados, peixes delicados
(linguado, robalo), pratos de peixe

requintados com molho cremoso, cozinha
asiática.
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A REGIÃO
A Indicação Geográfica Lisboa é uma das mais importantes regiões portuguesas,
em termos de área de vinha e produção de vinho. Formada por suaves colinas,
de relevo pouco acentuado, a IG Lisboa estende-se desde a capital de Portugal
para norte, até Pombal, sempre ao longo do litoral, numa faixa que não
ultrapassa os 40 km de largura. Região multifacetada, abarca diversas
denominações de origem, antigas e modernas, com características distintas
entre si. O clima é temperado, de influência atlântica, com Verão relativamente
ameno, mais fresco e húmido nas zonas mais próximas do mar, mais quente e
seco nas zonas protegidas pela serra de Montejunto.

HISTÓRIA
Porque os anos não são todos iguais e cada casta reage de forma diferente, cada
personagem desta gama de saltimbancos itinerantes vai aparecendo sempre
que se justifique com novas exibições.


