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Comentário do Enólogo: Tom esverdeado com reflexos a

BRUMA, BRANCO 2017

palha brilhante. Muita mineralidade, maçã verde e alperces.
Tem ainda notas de conchas de ostra combinadas com

Vinhas: Uvas provenientes das nossas vinhas originais,

citrinos. No conjunto é fino e delicado. Ataque cremoso cheio

plantadas em 2006 pelo Barão Bodo von Bruemmer,

de concentração, com acidez refrescante. O final é intenso e

localizadas na Adraga, Casal Sta. Maria e Almoçageme, todas

prolongado a trazer novamente notas de mineralidade e mar.

elas com características muito distintas.

Consumo: Deverá ser bebido a cerca de 8-10ºC e pode

Ano: Durante a maturação das uvas o tempo esteve quente e

beneficiar de estágio em garrafa durante 6 anos.

seco, condições favoráves a uma boa floração evitando
problemas fitossanitários nas uvas. Agosto trouxe o típico

Andreas Larsson

nevoeiro de Colares e temperaturas mais frescas. Este conjunto

“Cor palha pálida com uma tonalidade verde. Nariz
puro e aromático, oferecendo maçã fresca, pêra,
limão e algumas notas de ervas. Paladar puro e
crocante, com um toque salgado, bem aderente,
com um final longo e puro.” 90/100 pts

de fatores climáticos originou cachos pequenos, muito
concentrados tranduzindo-se em vinhos equilibrados e muito
aromáticos.
Enologia: As uvas vindimadas à mão, são cuidadosamente
selecionadas na adega para depois serem esmagadas e
prensadas a frio. Após a decantação estática, a fermentação
ocorre em cuba de inox, seguido de estágio sobre borras finas

Robert Parker

“Para a combinação de nível de entrada, isso é ótimo. Picante
e fresco, apresenta boa profundidade para o nível, final
crocante, aromas adoráveis e frutas muito saborosas. Deve
envelhecer bastante bem.” 88/100 pts

de fermentação até Abril.

Colheita: 2017 - Região: Lisboa - Variedades: Arinto, Chardonnay e Malvasia - Álcool: 13% - Acidez total: 6,9g/l pH: 3,24 – Açúcares Residuais: 1,9g/l

