
 

DOC TÁVORA-VAROSA 

TOURIGA FRANCA | ESPUMANTE BRUTO | TINTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenhuma outra bebida passa tanto tempo 

mergulhada na escuridão de uma cave, para 

depois se colocar no centro da luz e dos 

brindes. 

O Espumante Bruto Malvasia Fina é o resultado 

da paixão pelos espumantes de qualidade. Com 

um método de produção aprimorado conseguiu-

se criar um espumante premiado com uma 

qualidade reconhecida. 

 
NOTAS DE PROVA 

Aspecto límpido e com bolha fina e persistente. 

Cor retinte com tons violáceos. Aroma intenso, 

com toque floral lembrando a rosa e frutado de 

amora. Fruta e acidez bem equilibradas no 

palato, resultando um conjunto sensual e 

requintado. 

 
CASTAS 

Touriga Franca.  

 
FACTORES DE QUALIDADE 

Clima Continental/Mediterrânico. 

Solos graníticos de pH ácido, com manchas de 

xisto metamorfizados.  

 
ELABORAÇÃO 

Elaborado pelo método clássico, a tecnologia 

utilizada foi o sistema de "Curtimenta”, com 

decantação e fermentação a baixas 

temperaturas controladas. 

Fermentação em garrafa a baixas temperaturas, 

remuage manual (o rodar lento, parcial e 

alternado das garrafas, para concentrar os 

resíduos de levedura no gargalo, até deixar o 

vinho limpo) e dégorgement (para expelir as 

leveduras, que normalmente imergem do 

gargalo, numa solução congelante e expelindo o 

gelo, para perder o mínimo de líquido possível) 

por acção do frio. A seguir, é reposta a 

quantidade perdida e colocam-se as rolhas e 

arames. 

Estágio em garrafa. 

 
MATURAÇÃO E ENVELHECIMENTO 

A maturação e envelhecimento deste 

espumante, ocorre segundo uma evolução 

lenta, num ciclo de produção de 12 meses, dos 

quais 9 com fermentação em garrafa a 

temperaturas a temperaturas baixas 

controladas, onde ganha complexidade 

aromática e gustativa, com arredondamento dos 

picos do frutado, a partir dos 12 meses. Os 

aromas complexos acontecem na fase posterior 

do envelhecimento. 

 

 

 

HARMONIZAÇÃO 

Acompanhamento de cozinha tradicional de 

apurado tempero, sardinha assada, arroz de 

lampreia e leitão.  

 
CUIDADOS GUARDAR & SERVIR 

Acondicionar a garrafa à temperatura de 8º C. 

Guardar em local seco e fresco e com pouca 

luminosidade, com a garrafa em posição 

horizontal, à temperatura ambiente entre 16º e 

18º C. 

 
DADOS TÉCNICOS RELEVANTES   

Título alcoométrico adquirido:           12,5% vol. 

pH:                                                 3,70 a 20º C 

Acidez Total:                                     5,2 g/dm3 

Sobrepressão:                             5,0 bar a 20º C 

Açucares totais:                                6,0 g/dm3 

Volume por garrafa:                                750 ml 

Colheita:                                        Ano de 2015 

Casta constituinte:            100%  Touriga Franca 

Nome: “D.O.C. TÁVORA VAROSA – TERRAS DO 

DEMO TOURIGA FRANCA BRUTO” 

Produtor:           Cooperativa Agrícola do Távora 

Embalagem:         Caixa de cartão de 3 x 750 ml 

Peso da embalagem:                            5,265 Kg 

 


