FICHA TÉCNICA
marca Convento de Tomar
tipo tinto colheita 2016
menção tradicional Reserva
denominação DOC DO TEJO
origem Tomar - Portugal
castas Touriga Nacional 50%; Cabernet Sauvignon 25%; Syrah 25%..
teor alcoólico 13,5% vol.
nota de prova “Cor granada escuro. Aroma profundo a frutos pretos
maduros e ligeiro toque de especiarias. Encorpado, fruta intensa envolvida
por notas de café e tosta. Taninos presentes mas elegantes; final longo
e harmonioso.”
gastronomia Acompanha bem charcutaria tradicional, assados e grelhados
de carnes, pratos de caça e queijos.
vinificação Controlada a maturação de cada casta, a vindima tem início
em Setembro aquando do ponto ideal de maturação. Após o desengace
total, a fermentação ocorre em cubas de aço inox com temperatura
controlada (26-28ºC) acompanhada de suaves remontagens diárias,
respeitando sempre a integridade do bago da uva. Alcançada a
concentração desejada de cor, aromas e taninos, é separada a parte
sólida da liquida do mosto e encorajada a fermentação maloláctica dos
vinhos para posterior estabilização e estágio.
estágio um estágio de 9 meses em barricas de carvalho francês e americano
conferiu ao vinho maior complexidade, respeitando o perfil varietal das
castas.
pH 3,53 acidez total 5,02 g/l
produção 3333 caixas de 6x750ml peso bruto 7,6Kg/caixa
EAN13 5603919710166 ITF14 15603919710163
produtor Herdade dos Templários (Quinta do Cavalinho - Vinhos, Lda.)
enólogo Hernâni Magalhães
palmarés colheita 2016
Ouro - Vinalies Internationales 2020 (França)
Prata - Berliner Wine Trophy 2020 (Alemanha)
palmarés colheita 2014
Ouro - Mundusvini 2018 (Alemanha)
Ouro - AWC Vienna International Wine Challenge 2018 (Áustria)
Ouro - Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola 2018 (Portugal)
Prata - China Wine & Spirits Awards 2018 (China)
Prata - Concurso Vinhos de Portugal 2019 (Portugal)
Bronze - Decanter Asia Wine Awards 2018 (Hong Kong)
palmarés colheita 2013
Ouro - Concurso Vinhos de Portugal 2017 (Portugal)
Ouro - Concours Mondial de Bruxelles 2017 (Bélgica)
Ouro - Challenge International du Vin 2017 (França)
Ouro - Wein.com Selection 2017 (Alemanha)
Ouro - China Wine & Spirits Awards 2017 (China)
palmarés colheita 2012
Ouro - Mundusvini 2015 (Alemanha)
palmarés colheita 2011
Ouro - Challenge International du Vin 2014 (França)
Prata - Concurso de Vinhos do Tejo 2014 (Portugal)
Bronze - International Wine Challenge 2014 (Inglaterra)

