14 HANDS WINERY

A inspiração da marca vem de uma época em que os
cavalos selvagens passeavam livremente pelas colinas do leste do estado de Washington. Esta paisagem
única e bela deu às videiras da vinícola o espírito e
tenacidade que apresentam vinhos tintos arrojados e vinhos brancos frutados. Em suas garrafas, a
14 Hands realça uma história única dos vinhos de
Washington, que são reconhecidos por sua Força,
Persistência e Espirituosidade. Os rótulos vêm com
ilustrações de cavalos que representam toda a elegância e qualidade dos vinhos.

E. U. A.

Ao aportar na América do Norte, os primeiros nórdicos encontraram espécies selvagens de videiras e
chamaram o país de Terra das Vinhas. Hoje o país é um
dos mais importantes produtores do mundo, concentrando na Califórnia, Washington e Oregon a maior
produção do país.

Sonoma Valley
Napa Valley

14 HANDS HOT TO TROT
BLEND WHITE
750ml
As uvas que dão vida a esse branco são
provenientes de vinhas situadas ao leste de
Washington, incluindo Horse Heaven Hills,
Wahluke Slop, Vale de Yakima e outras partes
do Columbia Valley. As uvas foram diretamente para prensa e o mosto foi congelado
por 48 horas e, em seguida, fermentado em
tanques de aço inoxidável com temperatura
controlada. Cada casta foi fermentada
separadamente e o blend final foi formado
apenas algumas semanas antes do engarrafamento.
País: eua
Região: Washington
DO: Columbia Valley
Tipo de vinho: Vinho Branco
Uvas: Chardonnay, Riesling, Sauvignon
Blanc, Semillon e Pinot Gris.
Envelhecimento:
Graduação alcoólica: 13% vol.
Contém sulfitos

Notas de degustação: Este blend vibrante
traz aromas de maçã, pêra e melão complementado por notas cítricas e florais. Em boca
sabores de frutas brancas maduras unidos
por notas de limão e
equilibrado pela acidez crocante com um
final suculento.

HARMONIZAÇÃO

Salada, queijos, peixes e Charcutaria

OUTRAS INFORMAÇÕES
tempo maceração:

potencial de guarda:

tipo de fermentação:
Tanques de aço inoxidável sob temperatura
controlada

finca:

tempo fermentação:
14 - 20 dias

meteorologia:
A safra de 2015 foi uma das mais quentes já
registradas em Washington. As temperaturas quentes perduraram durante a primavera e verão, com ligeira queda no final
do ciclo, o que acarretou em uma colheita
antecipada. No geral, 2015 teve condições de
crescimento muito favoráveis, produzindo
ótimo amadurecimento das uvas e vinhos
excelentes em toda a região.

temperatura fermentação:
envelhecimento em garrafa:
PH:
3,37

14 Hands Winery

solo:

acidez:
5,8 g/L (a. tartárico)

Pluviometria:

açúcar residual:

Temperatura:

