
BARÃO DE VILAR TAWNY 30 ANOS

VAN ZELLER FAMILY ESTATES & WINES, LDA
Rua dos Coriscos, 1411 • 4425-051 Águas Santas • Maia • Portugal

Rua Cândido dos Reis, 575 • 4415-075 Vila Nova de Gaia • Portugal
Tel: +351 223773330 / Fax: +351 22375373

VINIFICAÇÃO

As uvas são colhidas à mão no seu perfeito estado de maturação. Depois de colhidas são cuidadosamente transportadas para a adega e

arrefecidas em câmaras frigoríficas. Os bagos desengaçados passam por um período - geralmente um dia - de maceração pelicular antes de

iniciar o processo de fermentação em cubas de aço inoxidável com controlo de temperatura, até ser atingido o nível de açúcar desejado. Nesta

fase, a aguardente vínica é adicionada ao mosto para parar a fermentação.

Barão de Vilar 30 anos Tawny é um vinho de alta qualidade que resulta da mistura de vários vinhos de diferentes colheitas, de modo a alcançar

a miríade de aromas típicos deste tipo de envelhecimento. Cada um dos vinhos é envelhecido individualmente em cascos de madeira durante

diferentes períodos de tempo, com a idade média do lote a definir a idade do produto final.

NOTAS DE PROVA

Cor dourada com bordo castanho-esverdeado. Opulento no nariz, o vinho é muito intenso e concentrado, combinando notas de figos secos,

nozes e mel. Finura sedosa, com uma estrutura rica e bem definida. Frutos secos subtis sob camadas infinitas de caramelo e caramelo salgado.

Final memorável.

HARMONIZAÇÃO

Sem necessidade de emparelhamento. Perfeito para ser desfrutado por si só, no conforto de uma poltrona, a qualquer hora do dia. Na procura

de um casamento extraordinário: Mousse de Foie de Volaille au Porto.

ARMAZENAMENTO
Armazenar a garrafa num local escuro e fresco, com temperatura constante, de preferência entre 12ºC e 15ºC. Após a abertura, guardar durante

4 a 5 semanas.

DECANTAÇÃO

É um vinho que envelhece durante longos anos em cascos de madeira, excluindo a necessidade de decantação. Isto é um fenómeno natural e

acaba por ocorrer lenta e gradualmente ao longo dos anos de envelhecimento.

ORIGEM
DOC Porto

ENÓLOGO
Álvaro Van Zeller

CASTAS
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca & Tinto Cão.

ÁLCOOL
20%

BAUMÉ PH

SULFITOS VEGAN
SIM NÃO

PRÉMIOS
Ouro - Decanter World Wine Awards 2016
Prata - Concours Mondial de Bruxelles 2016


