FIUZA PREMIUM RESERVA
A Fiuza é uma empresa familiar que se dedica à produção de vinho há quase um século, produzindo
vinhos complexos e gastronómicos.
Pioneira no estudo das castas internacionais, especializou-se em vinhos estremes. Hoje, essas castas são
também casadas com as melhores castas portuguesas, criando vinhos únicos, produzidos a partir das uvas
provenientes das suas quintas na região do Tejo.
O nosso Fiuza Premium Reserva é um vinho estreme apresentado num estilo “fumé blanc”, pertence à
nossa gama de Monovarietais, produzido para expressar as melhores características da casta Sauvignon
Blanc no nosso Terroir.

CARACTERÍSTICAS
Classificação: Vinho Regional Tejo

Castas: Sauvignon Blanc

Tipo de Vinho: Branco

Vindima: Agosto

Colheita: 2020

Tipo de Solo: argilo-calcáreo

Teor Alcoólico (vol.): 11,5%-12,5%

Vinificação: Uvas seleccionadas e prensadas a
5ºC. Estágio sobre borras finas. O lote final é
composto por 95% da nova colheita e 5%
pertence à colheita anterior que envelheceu em
barricas de carvalho francês.

Total Acidez Total: 6,14 g/l
pH: 3,7
Açúcar Residual: 0,6 g/l

NOTAS DE PROVA
Cor: amarelo palha médio.
Aroma: Herbáceo e tropical com notas de espargos, baunilha e ligeiro amanteigado.
Paladar: Complexo, com carácter distinto. Acidez firme, final equilibrado e excelente persistência.
Temperatura de consumo: 11ºC - 13ºC
Gastronomia: Ideal para acompanhamento de pratos de peixe, como bacalhau ou outros peixes gordos.
Pratos de carne branca de confecção elaborada. Pratos ricos de marisco e queijos cremosos.

PRÉMIOS E DISTINÇÕES

Colheita
Vintage
2020

90
Pontos /Points
Wine Enthusiast

ESPECIFICAÇÕES TÉCNI CAS EMBALAGEM
Capacidade
Garrafa
750 ml

Códigos
UPC
5603802400174

EAN
15603802400171

Dimensões Caixa 6

Euro-pallet

garrafas (mm)

321x243x165 (8,1 kg)

Quantidade caixa 6 garrafas

Dimensões (mm)

Peso

105 (21x5)

1200x800x1750

875,5 kg
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