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Denominação (Denomination)
DOC Vinho Verde
Monção and Melgaço sub-region
Castas (Varieties)
Alvarelhão
Produção (Production)
5.000
Garrafas (bottles)
Álcool (Alcohol)
12,5% vol.
pH
3,362
Acidez Total (Total acidity)
6,1 g/L
Tempo aceitável de guarda
Acceptable storage time
9 anos (years)
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Tipo de vinho
Pardusco Private é um vinho tinto feito exclusivamente com a antiga casta Alvarelhão,
conhecida localmente como Brancelho.
Após a vinificação em depósito de inox
seguiu-se estágio prolongado (24 meses)
em barricas usadas.
Um tinto muito original, sedoso e com forte
mineralidade.

Type of wine
Pardusco Private is a red wine made exclusively with the ancient Alvarelhão variety,
known locally as Brancelho. After the vinification in stainless steel vat followed a long
ageing (24 months) in used barrels.
A very original red, silky and with a strong
minerality hint.

Pontos-chave
Uvas colhidas manualmente em caixas pequenas e transportadas para a adega num
curto espaço de tempo. Prensagem muito
suave de uvas inteiras desengaçadas. Uma
semana de maceração a frio. Fermentação
em cuba de inox seguido de estágio em
barricas usadas de carvalho francês durante 24 meses.
Notas de prova
Cor rubi aberta. Aromas intensos a frutos
vermelhos maduros envoltos num aroma
ténue a cedro. No palato é seco, com uma
acidez bem vincada e refrescante. Elevada concentração de frutos vermelhos
bem como couro e terra. Termina longo,
sedoso e muito mineral.

Key points
Handpicked grapes into small boxes and
carried to the winery in a short period of
time. Very soft pressing of the whole destemmed grapes. Cold maceration during
1 week. Fermentation in stainless steel vat
followed by an ageing in used French oak
barrels during 24 months.
Tasting notes
Pale ruby color. Strong aromas of ripen
red fruits wrapped in delicate aromas of
cedar. In the palate is dry, with a stressed
and refreshing acidity. High concentration of red fruits with mineral flavors like
leather and earth. It ends long, silky and
very mineral.

