Touriga Nacional 2003
Hans Kristian Jorgensen
Cortes de Cima
Vinho Regional Alentejano
Castas:

100% Touriga Nacional

Ácidos Totais:

6.0

pH Final:

3.66

Açúcares Redutores: 3.1
Álcool:

14.5%

Estágio em barrica:

9 meses em Carvalho Francês

Colheita, produção e engarrafamento na propriedade familiar
Engarrafado sem colagem nem filtração em Julho de 2004
Produção total: 6.300 garrafas (75 cl)
Lançamento: Outubro de 2005

Vindima 2003
O ABROLHAMENTO deu-se a 6 de Março, acompanhado por um clima de Carnaval quente e seco.
A FLORAÇÃO observou-se pela primeira vez a 11 de Maio. O calor foi um factor de atraso na
maturação fenólica das uvas. A vindima começou devagar a 26 de Agosto. Hans seleccionou
cuidadosamente em cada talhão apenas as áreas onde se verificava uma maior maturação das
uvas para vindimar, deixando as restantes para amadurecerem um pouco mais. Em contraste com
o ano anterior em que Setembro foi incrivelmente chuvoso, a vindima de 2003 decorreu debaixo
de um céu azul com apenas um dia em que se registou chuva. O último dia de vindima foi a 5 de
Outubro. O Baumé atingiu em média 14.5º.

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. 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
Este vinho apresenta uma cor roxa profunda. O aroma exibe notas florais intensas a pétalas de
rosa e violetas. Paladar com notas de especiarias e frutos da floresta, bem casados com o carvalho
ligeiramente tostado. É um vinho elegante e equilibrado, com um fim de boca macio e sedoso.
Este vinho bebe-se bem agora, mas melhorará em garrafa nos próximos 5 anos.

Prémios
TOURIGA TROPHY - International Wine Challenge - Londres 2005
Medalha de Ouro - International Wine Challenge - Londres 2005
Grand Gold - Concorso Enologico Internazionale Vinitaly 2005
Grand Gold - Concours Mondial du Vin - Bruxelas 2005
Medalha de Ouro (BEST IN CLASS) - Intl Wine & Spirit Competition - UK 2005
Medalha de Ouro - Mundus Vini - Alemanha 2005
Troféu Excellence - Citadelles du Vin - Bordéus 2005
Medalha de Prata - Challenge Intl. du Vin - Bordéus 2005

Ratings
93 - Jamie Goode, Wine Anorak
90 - Wine Enthusiast
89 - Wine Spectator
88 – (Mark Squires) Robert Parker
17,5 - Revista de Vinhos
17 - João Paulo Martins - Vinhos de Portugal 2007
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Reviews
Bonita cor púrpura. A primeira surpresa vem das robustas notas citrinas, curiosas e
surpreendentes. Depois entra a brigada ligeira da fruta, uma doce invasão de groselha,
mirtillo e cereja ácida. Por fim, entra a artilharia pesada, uma deliciosa invasão de flores
silvestres a recordar a exuberância da primavera. A boca é um modelo de suavidade e
prazer lascivo, uma onda de taninos doces e acidez vivaça que envolvem a fruta de
forma delicada. Doce sem ser enjoativo, apela ao lado hedonista que gostamos de
cultivar. - Blue Wine
Granada-violáceo com grande intensidade. Apontamento citrino - começa a tornar-se
vulgar na Touriga alentejana-, violeta, ameixa e cereja. Boca plena de fruta, em geleia e
compota, saplicada por nuances especiadas que aumentam a complexidade do conjunto.
Boca com candura, aveludada, cremosa, muito polida e fresca. Muito sedutor! - Pedro
Gomes, Os5às8
Fruta densa mas não cansativa, ocupa as filas seguintes da plateia. Bem acessível na
prova de boca, temos aqui um tinto afinado, o maestro esteve bem na concepção da
obra.
- João Paulo Martins, Vinhos de Portugal 2007
Preto na cor, cheira muito a Touriga, repleto de notas florais e fruta madura mas nada
cansativa. Muito bem na boca, com grande estrutura mas com elegância, taninos suaves
e final longo e especiado. Muito bom equilíbrio e proporção entre as várias
componentes - 17.5 - Revista de Vinhos, Maio de 2005
Savoury wine with a complex nose showing baked earth, prune, blackberry and spice
notes. The palate is packed with thick berry fruit. Nicely structured, with fine tannins
and judicious use of new oak. The finish has power, depth and complexity. Wine Intl Oct
2005
Portugal´s icon grape has only recently made it out of northern Portugal, but it
obviously thrives in the Alentejo. This 100% Touriga Nacional has elegance, fine acidity,
ripe juicy black fruits, and layers of dry, but soft tannins. - RV- Wine Enthusiast 3/06
Fantastic open Touriga nose, which is highly perfumed with a subtle herby edge. The
palate displays ripe berry fruit with good definition and spicy, tarry structure.
Expressive and satisfying, with the fruit having the upper hand. Great balance. Very
good/excellent - Jamie Goode
Lively expression of Touriga Nacional, with aromas and flavors of blackberry, dark plum
and mineral. Touches of hickory and maple fill the finish. - KM, Wine Spectator 3/2007
The most successful of the single-varietal wines Cortes de Cima produced. This might be
the most sedate, traditionally-styled wine in this lineup, with hints of game on the nose,
perhaps a bit of an herbal component. The palate has some distinctiveness to it, and it
seems like wine, rather than a candied concoction. Ditching the American oak perhaps
helped in that regard. There are light tannins around the edges, and the wine has a
smooth, round feel. drinks nicely and has charm. - Mark Squires - eRobertParker.com

Track Record
Vindima 2002 - 91 - Wine Spectator “Top 100 Wines List”
Vindima 2002 - Medalha de Bronze- S.F. Intl Wine Competition - California 2004
Vindima 2002 - Commended - Decanter World Wine Awards - UK 2004
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