Textura PURA Branco 2018
D.O.C. DÃO

VINHA
Proveniente das vinhas da Textura com 28-55 anos em Vila Nova de Tazem, na sub-região da
Serra da Estrela, elevadas a 480-550 m de altitude, em solos graníticos, este branco é
composto por 70% Encruzado, 15% Vinhas velhas e 15% Bical e Cerceal-Branco. Todas as vinhas
estão em conversão para a viticultura orgânica desde 2020.
ADEGA
O mosto de lágrima fermentou naturalmente em barricas novas de carvalho francês (70%) e
foudre (30%). Envelheceu por 11 meses “sur lie” sem batonnage, seguido de 10 meses em
tanques de inox. Estabilizado naturalmente.
TASTING NOTES
É um vinho muito elegante, com aromas delicados a cítricos, principalmente limão e lima,
cedro, pimenta e ainda notado carvalho. Acidez e mineralidade crocante, mostra um grande
potencial apesar da concentração de vinhas velhas ainda jovens, densas e cremosas. Final
longo e agradável.
OTHER NOTES
Acompanha arroz de polvo e pratos de caril picantes a uma temperatura de serviço de 1416ºC.
Garrafas 2574 (0,75 L) | 170 (1,5 L)
Análises Álcool 12,9% vol. | Acidez total: 6,59 g/L | pH: 3.32 | Açucares redutores: 1,4 g/L
Enólogo Luís Seabra

É um vinho branco de baixa intervenção com a fermentação e o envelhecimento a decorrer em sequência, sem controlo de
temperatura, portanto de forma mais redutora. Rico e fresco, salivante com a sua acidez vibrante. Ainda um branco jovem.

A little more obvious oak than on the Textura da Estrela 2018, giving more ripe pear and spice notes. Just a
little bit toasty and smoky, from both oak and, I think, subtly reductive winemaking. Delicious richness and
freshness combined. Generous fruit in a bespoke oak overcoat with terrific freshness. You could enjoy this
now but better to wait a little longer if you can. Mouth-wateringly persistent. (JH)

Limão intenso, com alguma turbidez de um tratamento menos intervencionista. Austero, mineral, com tanta
capacidade para crescer com o envelhecimento. Apenas um sopro de madeira, elegantíssima. Gigantesca
textura na boca, faz-nos salivar com a acidez vibrante e mineralidade e termina muito longo e assertivo na
sua expressão do terroir fresco e granítico. (GC)
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