QUINTA DA ALAMEDA
DOC DÃO Jaen Tinto 2015

REGIÃO
A Região Demarcada do Dão é uma das mais antigas Regiões Vitivinícolas de Portugal, que data de 1908. Localizada no centro de Portugal, em
região montanhosa que vai dos 400 aos 700m de altitude, tem como ponto de referência a Serra da Estrela, a mais alta de Portugal continental.
O seu nome vem do rio que a atravessa, o Rio Dão.
As características dos vinhos são fortemente marcadas pelo terreno granítico e pelo facto de as vinhas se encontrarem inseridas em florestas
de pinheiros e eucaliptos.

VINHAS
A Quinta da Alameda possui uma vinha de Jaen plantada em 2007 localizada em dos patamares de terreno da quinta com solo granítico/arenoso.
Esta vinha com cerca de 8000m2 foi plantado com um clone da casta recomendada pelo Centro de Estudos vitivinícolas do Dão (localizado em
Nelas) já com provas dadas em outras plantações. Produz bem sem carga excessiva e com boa capacidade de resistência às doenças.

VINIFICAÇÃO
A vindima desta parcela em 2013 ocorreu em meados de Setembro. As uvas foram vindimadas manualmente, para pequenas caixas de 18Kg. A
fermentação alcoólica durou cerca de 20 dias, com maceração suave para uma boa extração sobretudo de aromas. Após a fermentação, foi
trasfegado para barricas usadas de carvalho francês. Permaneceu 9 meses em barricas.

NOTAS DO ENÓLOGO
Cor ruby suave, aroma com componentes de frutos vermelhos, alguns
fumados. Na boca muito elegante, taninos secos, mas suaves, fresco e
especiado. Um Jaen sofisticado sem fugir ao caracter da casta.

Teor Alcoólico
Acidez Total
pH
Açúcares Totais
Castas
Estágio
Enologia

13,5 % vol.
5,1 g/L
3,55
2,0 g/L
Jaen
9 meses em barricas de carvalho francês
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