Cortes de Cima Sauvignon Blanc 2012
Cortes de Cima
Vinho Regional Alentejano
Castas:

100% Sauvignon Blanc

Acidez Total:

4.7

pH final:

3.44

Açúcar Residual: 1.8
Álcool:

12.5%

Engarrafado na propriedade em Janeiro de 2013
Sem envelhecimento em barrica
Produção total: 6.500 garrafas (75cl)

Prémios
Commended – International Wine Challenge 2013
Commended – Decanter World Wine Awards 2013

Classificações
87 –
85 –
16 –
15,5

Robert Parker
Wine Enthusiast
João Paulo Martins – Vinhos de Portugal 2014
– Revista de Vinhos

Reviews
From the winery’s relatively new coastal vineyards at Vila Nova de Milfontes. This new
bottling seems quite promising. This is clearly Sauvignon Blanc, herbaceous and green, with
those pungent aromatics that some love and some hate…. It is a very nice effort, sure to be
popular with Sauvignon lovers this summer. – Mark Squires
The scene is set by the natural herbaceous notes of Sauvignon Blanc. They follow through to
the green, crisp flavors of the wine. However, it also has a more sunny feel, more tropical in
character at the end. – Wine Enthusiast
Aroma bem focado na casta, notas amargas de espargos, alguma pederneira, fruto e casca
de limão, boca em estilo seco com leve tom amargo e especiado, com final longo e delicado. Revista de vinhos

Vindima 2012
A nossa 17º vindima. Depois de um inverno frio e seco e de uma primavera também fria e seca,
chegou um verão excepcional. Todos conduziram a uma apanha de qualidade!

Vinificação
Produzido exclusivamente com uvas da casta Sauvignon Blanc, plantada na costa alentejana, a 3 km
do oceano Atlântico. As uvas, colhidas durante o período fresco do amanhecer, foram desengaçadas e
prensadas, seguindo-se uma decantação a baixas temperaturas durante 24h. A fermentação decorre
a temperaturas controladas durante 15 dias, a que se segue um estágio em borras finas com agitação
regular. O vinho é estabilizado, filtrado e engarrafado jovem, de forma a manter o carácter límpido e
fresco.

Notas de prova
Este vinho apresenta aromas exóticos de fruta tropical, lima e algumas notas minerais. É elegante no
palato, com variados sabores de fruta, e uma acidez firme que oferece ao vinho um grande equilíbrio.
Um bom exemplo do intenso carácter diferenciado da casta Sauvignon Blanc.
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- 16 – João Paulo Martins
– 15,5 – Wine (08/2012)
– 15,5 – Revista de Vinhos (07/2012)
- Medalha de Bronze – Intl Wine & Spirit Competition - London 2013
- Medalha de Prata – Concours Mondial de Bruxelles 2012
- Medalha de Bronze – Decanter World Wine Awards – UK 2012
- Commended - International Wine Challenge - London 2012
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