Touriga Nacional 2002
Hans Kristian Jorgensen, Cortes de Cima
Vinho Regional Alentejano
Castas:

100% Touriga Nacional

Ácidos Totais:

5.3

pH Final:

3.58

Açúcares Redutores: 2.4
Álcool:

14%

Estágio em barricas: 9 meses em barricas de Carvalho Francês (100%)
Colheita, produção e engarrafamento na propriedade familiar.
Engarrafado em Junho de 2003
Produção total: 19.273 garrafas
Lançamento: Outubro de 2003

Vindima 2002
A vindima começou a 4 de Setembro, debaixo de um céu azul e Hans estava usualmente calmo, como
nas vindimas anteriores, pois não imaginava que começasse a chover tão cedo, a 14 de Setembro. A
humidade, combinada com as altas temperaturas (quase clima tropical) foram as condições ideais
para o crescimento de fungos! Finalmente a vindima terminou a 1 de Outubro e cerca de um terço
das uvas ficaram no campo, pois apesar dos elevados níveis de açúcar, também tinham muitos
bolores. A consolação é saber que as uvas de má qualidade ficam melhor no campo do que na adega
e Hans pode dizer muito orgulhosamente que em 2002 produziu excelentes néctares.

Vinificação
Este vinho foi produzido exclusivamente a partir da casta Touriga Nacional. As uvas foram
rigorosamente seleccionadas pelo que estavam num óptimo estado de maturação (13,5 Be). Elas
foram fermentadas sem engaço, a temperaturas controladas, e regulares delestage, com um alargado
período de maceração das películas, o que realçou as características frutadas desta casta e forneceu
estrutura taninosa e equilíbrio. O vinho foi envelhecido durante nove meses em barricas novas de
carvalho francês (100%).

Notas de Prova
Vinho com profunda e densa cor vermelha. O aroma é complexo, floral, com notas de carvalho e
canela. O paladar apresenta-se firme e bem estruturado, onde sobressaem as notas típicas da casta a
frutos silvestres, com um tom doce e um fim de boca longo. Melhorará em garrafa nos próximos 5-7
anos.

Awards
Medalha de Bronze - S.F. Intl Wine Competition - California 2004
Commended - Decanter World Wine Awards - UK 2004

Ratings
91 - Wine Spectator “Top 100 Wines List”
6/7 - João Paulo Martins

Reviews
Decadent and powerful, with a meaty, gamy aroma backed by deep plum and dark cherry
flavors. Mocha and roasted notes fill the long finish, with plenty of licorice. Reminiscent of
a Châteauneuf. Drink now. - K.M.
Muito elegante na prova de boca, nem parece oriundo de uma região quente que tende a
dar aromas mais pesados aos tintos. As notas finais permanecem na zona floral, o que é
um bom sinal. Muito boa estreia. - Vinhos de Portugal 2005 João Paulo Martins
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