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“Muito fino de aromas, de carácter mineral em equilíbrio com notas discretas de 
fruta confitada e pão torrado. 

Bolha delicada e persistente, com boa mousse na boca e acidez natural muito viva, 
dando uma sensação crocante ao conjunto. 

Aperitivo por excelência. Pela sua acidez e frescura, também pode ser uma 
combinação curiosa com pratos fortes, como peixes gordos e carnes.” 

 

 

 

 

CASTELLO D’ALBA 
SPECIAL CUVÉE                        

ESPUMANTE BRUTO / 2014 

Selecção de castas autóctones: Códega do Larinho, Malvasia 
Fina, Viosinho Touriga Franca e Rabigato. / Solos de transição 
xisto-graníticos. / Primeira fermentação com estágio parcial em 
barricas de Carvalho Francês. / Método Clássico. 

 

CASTAS 
Códega do Larinho, Malvasia Fina, Viosinho, Touriga Franca, 
Rabigato. 

 

ORIGEM 
Neste vinho procurámos a concentração aromática e a acidez 
elevada de uvas provenientes das vinhas tradicionais muito velhas 
plantadas em cotas altas, a cerca de 550 metros de altitude, de 
forma a salientar todo o carácter mineral e cremoso deste 
espumante. 

 

VINIFICAÇÃO 
A vindima tem início nos primeiros dias de Agosto, para assim 
podermos encontrar uvas com elevada acidez e pouco açúcar. 
Vindima manual para pequenas caixas perfuradas de 15 Kg. As 
uvas são esmagadas directamente para a prensa pneumática com 
tecnologia a frio, em ambiente redutivo, com temperatura 
controlada por volta dos 16ºC, recorrendo a processos muito suaves 
sob atmosfera inerte de modo a preservar todo o potencial 
aromático das uvas. Fermentou parcialmente em barrica de 
carvalho francês, seguindo-se estágio sobre borras finas com 
agitação periódica – “battonage” até Fevereiro do ano seguinte à 
vindima. 

 

ESTÁGIO 
Após a segunda fermentação em garrafa - Método Clássico - o 
vinho estagia durante 16 meses, à temperatura constante de 12ºC. 
‘Remouage’ manual seguido do ‘degorgement glacée’. Afinamento 
final em garrafa durante 3 meses. 

NOTAS TÉCNICAS 
 
VINHO 
ESPUMANTE 
BRANCO 
 
COLHEITA 
2017 
 
DENOMINAÇÃO 
Vinho Espumante 
de Qualidade 
 

ÁLCOOL 
12% 
 

pH 3,17 

 
ACIDEZ TOTAL 
6,52 g/dm3 
 

AÇÚCARES TOTAIS 
5,4 g/dm3 
 

EAN 
560 9851 52175 4 

 


