
INFORMAÇÃO TÉCNICA: CÓDIGO DE BARRAS:  LOGISTICA EUROPALETE: 
Teor Alcoólico:   13,5% Garrafa 0,75l: 5 604563001082 1,20mx0,80 m 
Acidez Total: 6,8 g/l Caixa 6x0,75l:        15604563001089 

Dimensões:    
Unidade/Camadas: 11 caixas/6x0,75l 

Acidez Volátil:    0,44 g/l Nº Camadas: 8 
PH:   3,22 Unidade/Palete:          88/6x0,75 l 
Açúcar Residual: 0,6 g/l 
Contém suflitos 

MONTE DA CAPELA – BRANCO DE CURTIMENTA  
VINHO BRANCO / VINHO REGIONAL ALENTEJANO / 2019 

Região:  Moura, Alentejo, Portugal 
Produtor:  Casa Clara 
Enólogo:  Alexandra Mendes 

VARIEDADES: 

ANO DE COLHEITA: 

CLIMA: 

SOLO: 

VINIFICAÇÃO: 

NOTAS DE PROVA: 

DATA DE 
ENGARRAFAMENTO: 

Nº DE GARRAFAS: 

GASTRONOMIA 

PRÉMIOS: 

50% Viognier e 50% Arinto. 

O ano de 2019 foi marcado por um clima ameno e muito equilibrado no Alentejo, o que levou 
à quase inexistência de doenças na vinha, com pouca necessidade de tratamentos. Já no 
Verão,  as temperaturas quentes e secas fizeram a uva amadurecer mais cedo, tendo 
antecipado a data da vindima. Foi um bom ano, que produziu vinhos com elegância e 
frescura. 

Tipicamente mediterrânico com forte influência continental, onde se registam grandes    
variações de temperatura: os dias quentes e secos de verão da região contrastam com as 
noites frescas, contribuindo para a maturação perfeita das uvas e a qualidade dos vinhos. 

Solos pobres, predominantemente calcários, excelentes para a produção de vinhos   frescos, 
minerais e com estrutura. 

Uvas criteriosamente selecionadas na vinha e na adega, e esmagamento com desengace 
parcial. A fermentação ocorre a frio em lagar, com maceração pelicular  parcial durant 
4 dias. 

De cor amarelo-palha aberta. No nariz, o vinho apresenta aroma de fruta citrina e de polpa 
branca, com um ligeiro vegetal. Na boca surpreende pela elevada elegância, suavidade e 
muita frescura, características das castas que lhe dão origem.     

Consumir de preferência entre 14ºC-15ºC. 

27 de Janeiro de 2020.  

3.797 garrafas.      

É uma ótima opção para acompanhar com arroz de pato, foie gras e queijos secos. 
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