WARRE’S OTIMA
10 TAWNY

SYMINGTON

Considerados um dos maiores produtores de vinhas no Vale do Douro, os Symington estão entre os principais produtores de Vinho do Porto.
Hoje são 1032 hectares de vinha, distribuídos em
28 quintas no Alto do Douro em uma área total é
de 2243 hectares. De origem escocesa, inglesa e portuguesa, a família prática viticultura sustentável
em prol do equilíbrio ambiental, respeitando todos os aspectos biológicos de produção, sendo a
maior área em Portugal de certificação biológica.

750ml | 3l

Um Vinho do Porto Tawny com 10 anos de
idade, que desafia o estilo mais robusto e
escuro dos Portos. O Otima da Warre’s é
apresentado com inovador design Contémporâneo que atrai os olhares até do público
mais jovem. O Warre’s OTIMA 10 anos é fermentado com leveduras naturais. O mosto
é fermentado até atingir o grau de açúcar
desejado, sendo então a fermentação interrompida pela adição de aguardente vínica a
77% v/v (geralmente na proporção de 80%
mosto e 20%) aguardente vínica).

PORTUGAL

Com regiões vinícolas bem definidas, Portugal sempre foi conhecido mundialmente pelos seus vinhos
fortificados. Hoje o país traz
boas surpresas com vinhos
brancos e tintos de qualidade
inho Verde
superior. Cada região produV
tora produz vinhos de estilos
e identidades diferentes, proprocionando assim uma gama
Bairrada
ampla de vinhos para todos os
gostos. Com mais de 200 castas
nativas, fica fácil produzir vinhos de caráter único e identidade própria.

Douro

Dão

País: Portugal
Região: Douro
DO: Douro
Tipo de vinho: Vinho do Porto
Uvas: Castas autorizadas para produção
do vinho do Porto
Envelhecimento:
Graduação alcoólica: 20% vol.
Contém sulfitos

Ribatejo

MADRID

Alentejo

OUTRAS INFORMAÇÕES
tipo de fermentação: Tanques de aço inoxidável, sob controle temperatura
temperatura fermentação: 24-28°C
acidez: 3,9 g/L (á. tartárico)

Notas de degustação: Cor acastanhada.
Exibe um nariz excelente, com frutos secos
e notas de fruta madura. No palato é leve e
delicado, deliciosamente arredondado, com
notas a frutas secas e um fim de boca longo e
elegante.

HARMONIZAÇÃO

Servir fresco ou à temperatura ambiente. É
um excelente acompanhamento para queijo,
nozes e outros frutos secos após a refeição
ou sozinho.

