
VIOGNIER 2017

Variedade: Viognier

Safra: 2017

D.O.: Campanha Oriental, Campanha Gaúcha

Álcool: 11,5 % vol

Açúcar residual: 2,5 g/L

Acidez Total: 3,70 g H2SO4/L

Comercializado: Brasil; Reino Unido    

VINHEDO

É  constituída  por  solos  do  tipo  Nitossolos  Vermelhos

Distroférrico Latossólico, num clima subtropical, com quatro

estações bem definidas, incluindo um verão quente e com

boa amplitude térmica. As uvas para este vinho provêm de

nossos  vinhedos  localizados  na  região  das  Tres  Bocas,

Maçambará,  Rio  Grande  do  Sul.  São  solos  com  boa

drenagem, fertilidade moderada, boa textura, derivados de

basalto que ajudam a produzir uvas de grande qualidade.

VINIFICAÇÃO - PROCESSO DE ELABORAÇÃO

A colheita  foi  manual,  e  realizada  nas  primeiras  horas  da

manhã de 27 de Janeiro de 2017, logo após passar por mesa

de  seleção,  foi  prensada  com  cachos  integrais,  com  o

objetivo  de  melhorar  a  estrutura  em boca.  O  mosto  gota

selecionado começou sua decantação natural em tanques de

aço  inoxidável,  tendo  começado  a  fermentação  alcoólica

após 24 horas, numa temperatura controlada de 14 °C. Esta finalizou em 20 dias.

Logo  após  o  processo  de  estabilização  proteica,  filtrou-se  o  vinho  para  serem

engarrafas 1300 garrafas. 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

Apresenta uma cor amarela  claro,  com reflexos esverdeados.  É um vinho muito

perfumado, destaca mel,  flor de madressilva e a violeta,  junto com notas frutais a

maçã e ,a lima. 

Em boca a fruta é bem intensa com acidez bem equilibrada e de final longo.

Se recomenda o serviço entre 8 e 10  C. É um vinho que acompanha muito bem

peixes e frutos do mar.

PREMIAÇÕES

Comenda - Decanter World Wine Awards - London 2015 (Viognier 2014)

Comenda - International Wine Challenge - London 2015 (Viognier 2014)

Medalha de Prata - GP Vinhos do Brasil - 2015 (Viognier 2014)
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