ALIÁS “Branco de Outrora 2017”
Este vinho nasceu das videiras centenárias da casta Bical que encontramos nas vinhas velhas da Bairrada. É uma
produção muito limitada de um vinho feito de forma bastante artesanal e que se revela algo desconcertante pela
leveza que combina com uma grande profundidade e complexidade. Não é um branco moderno, é um branco de
outrora.
A COLHEITA DE 2017
O ano de 2017 caracterizou-se por ser bastante seco e quente e ainda pelo facto de as videiras terem encurtado
o seu ciclo vegetativo. As elevadas amplitudes térmicas da zona e as frescas noites bairradinas permitiram ainda
assim obter um vinho carregado de frescura e estrutura que nos pede para nos sentarmos à mesa com boa
gastronomia.
Enólogos: Nuno do Ó & João Soares

Ficha técnica
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REGIÃO: D.O.C. BAIRRADA
COLHEITA: 2017
CASTA: BICAL (100%)

ANÁLISES
Álcool: 12 %
pH: 3,03
Acidez total: 6,9 g/l
Acidez volátil: 0,33 g/l
Açúcares residuais: 1,5 g/l

Nº GARRAFAS: 2000
PRODUTOR: V PURO
CLIMA: Mediterrânico com influência Atlântica.
Grandes amplitudes térmicas com dias quentes
e noites frescas e húmidas.
SOLOS: Argilosos com margas calcárias.
VINIFICAÇÃO: Prensagem em prensa vertical.
Sem decantar, fermentou em barrica usada de
carvalho francês sem adição de leveduras
ESTÁGIO: 12 meses na barrica onde fermentou.
Engarrafamento em Setembro de 2018 e
estágio em garrafa desde então.

NOTAS DE PROVA
Mineralidade profunda no nariz com notas de
argila e pedra. Belas notas cítricas e florais
proporcionam frescura e elegância. Algumas
notas de mel e cera de abelha a enriquecer. Na
boca, é fresco, tenso e longo, com a capacidade
de acompanhar peixe assado, mariscos e
algumas carnes gordas.
OUTRAS NOTAS
Este vinho tem potencial para envelhecer em
garrafa. Guardar as garrafas em local fresco.
Beber a 12ºC.

