QUINTA DE PANCAS
SPECIAL SELECTION
CABERNET SAUVIGNON 2016

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM
Regional Lisboa

CASTAS
100% Cabernet Sauvignon;
NOTAS DE PROVA
De cor vermelho vivo e aspeto límpido, o seu aroma é complexo e vivo com destaque para o pimento
verde e nuances de cacau. Na boca apresenta se volumoso e equilibrado confirmando as notas de pimento
confitado e herbáceos variados. Elegante e com taninos firmes a prometer bom potencial de garrafa.
VINHA
As uvas que deram origem a este vinho provêm exclusivamente das vinhas da Quinta de Pancas, situada
em Alenquer. As vinhas encontram-se numa sequência de colinas e vales, protegidas pela Serra de
Montejunto. O clima é mediterrânico com influência atlântica. Os solos são argiloso-calcários neutros de
textura fina. Este Cabernet Sauvignon é proveniente da parcela 17 da propriedade.
VINDIMA 2016
O ano agrícola de 2016 foi um ano com pouca água. Inverno quente de precipitação normal, primavera
chuvosa e verão extremamente quente e seco, trouxeram dificuldades na viticultura mas também uvas
concentradas, equilibradas, com boa acidez e taninos maduros. A vindima teve início no dia 7 de
Setembro e prolongou-se por um mês. Ano de grandes vinhos na Quinta de Pancas.
VINIFICAÇÃO
As uvas foram vindimadas no dia 7 de Outubro de 2016 e seguiram para a adega As uvas foram
vinificadas com uma curta maceração a frio. Fermentaram a uma temperatura controlada de 28ºC,
durante 8 dias, com um regime diário de “deléstage” e remontagens manuais. A fermentação malolática
ocorreu em cubas de inox. O vinho estagiou em barricas (50% novas) durante 12 meses ao qual se seguiu
um prolongado estágio em garrafa.
HARMONIZAR/SERVIR
Acompanhar com pratos de caça, carnes vermelhas e assados. Servir à temperatura de 16ºC/ 18ºC.

INFORMAÇÃO TÉCNICA
Teor Alcoólico 14 %
Acidez Total 5,30 g/l
pH 3,69
Açúcares 0,9 g/l
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