VOLÚPIA BRANCO 2015
Voltar

COMENTÁRIOS: “Nesta gama de preços, é difícil encontrar um vinho branco
desta envergadura. O Volúpia tem um notável volume de boca, aromas
atraentes de fruta (maçã, sugestões de abacaxi e maracujá), uma acidez que lhe
garante frescura e nervo, um bom balanço e uma complexidade que o atiram
para outro campeonato.um belíssimo branco, gastronómico, vivaz e com graça,
que se recomenda especialmente para acompanhar peixes gordos, queijos e
carnes brancas.” 86 Pontos. Manuel Carvalho in: FUGAS/PUBLICO,
25/06/2016
HISTÓRIA/HISTORY : Voluptuosidade e sedução, desejo e sabor, busca de
harmonia e prazer de beber uva branca. Um desejo de amar perdidamente, amar só
por amar, aqui e além. Seria assim que Florbela Espanca definiria este vinho branco
cheio de poesia, carregado de sensualidade e irreverência, profundamente pessoal e
feminino.
Sensuality and seduction, desire and taste, the search for harmony and pleasure
of drinking white grape. A desire to love yeah, love just for love, here and there.
Would be so Florbela Espanca define this white wine full of poetry, sensuality and
irreverent, deeply personal and feminine.

CASTAS/GRAPES : Sauvignon Blanc (50%), Chardonnay (35%) & Maria Gomes
(15%).

PROVA/TASTE : Muito intenso e complexo de aroma, evidencia as elegantes
notas tropicais do Sauvignon Blanc e as nuances florais do Chardonnay. Cheio e
aveludado na boca, com a fruta expressiva envolta em delicada mineralidade, confere
ao conjunto elegância e distinção.
Very intense aroma and complex, shows the elegant tropical notes of Sauvignon
Blanc and Chardonnay floral nuances. Full and velvety in the mouth, with
expressive fruit wrapped in delicate minerality, gives the whole elegance and
distinction.

GASTRONOMIA/GASTRONOMY : Servir a 810ºC. Óptimo para entradas de
salmão, caldeirada de peixes ou enguias, e queijos de pasta dura.

It should be served at 810°C. Excellent for salmon entries, fish, or eel stew, and
hard paste cheeses.

GRADUAÇÃO: 13,5% alc. vol.
Ver pdf

CAPACIDADE: 75 cl

