
‘Colheita 1983
Os Portos Colheita são Tawny de uma só vindima, envelhecidos em Madeira por um período mínimo de
7 anos até ao seu engarrafamento. Os Porto Colheita são fantásticos no final de uma refeição ou numa
tarde de Inverno em frente à lareira.

Vinificação

Depois de um inverno muito longo e frio, de uma Primavera relativamente amena e de umVerão que chegou
cedo, apenas em Setembro o tempo aqueceu realmente, o que permitiu o completo amadurecmento da fruta.
Por esse facto a vindima iniciou-se mais tarde produzindo vinhos maduros. Depois de um período de
envelhecimento em pequenos e velhos cascos de carvalho (550 L) nas nossas caves em Vila Nova de Gaia,
sob o olhar atento do master blender da Niepoort José Nogueira, se produziu este belíssimo vinho.

Notas de Prova

Cor alaranjada, com reflexos castanhos. O aroma é muito fresco com notas de casca de tangerina seca.
Na boca, mostra grande estrutura e frescura para um vinho da sua idade, com um final muito prolongado.

Informação Técnica

...

Produto . Niepoort Colheita 1983

Produtor . Niepoort (Vinhos) S.A.

Região . Douro

Ano . 1983

Tipo de Solo . Xisto

Vinhas . Vinha da Pisca, Vale do Pinhão

e Ferrão

Idade das Cepas . Mais de 70 anos

Variedades das uvas . Touriga nacional,

Touriga franca, Tinto cão, Tinta Francisca,

Tinta amarela, Sousão and Tinta roriz e

outras

Vinhas por HA . 4000 – 6000

Vindima . Setembro | Outubro

Método de Vindima . Manual

Fermentação . Lagares | Pisa Pé

Envelhecimento . Pequenos e velhos

cascos de carvalho

Engarrafado . 2005

Açúcar Residual . 116,9 g/L

Álcool . 20 % vol

Baumé . 4,1

PH . 3.72

Acidez Total . 4,72 g/L Ácido Tartárico

Produção . NA

Niepoort | Vinhos S.A.

Rua Cândido dos Reis, 670

4400-071 Vila Nova de Gaia . Portugal

T+ 351 222 001 028 . F + 351 223 320 209

info@niepoort-vinhos.com

www.niepoort-vinhos.com
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Sugestões de aperitivo:
Fois grais quente ou frio ou paté

Sugestões de sobremesas:
Bolos e tartes com nozes ou
fruta e doces com açúcar
queimado (creme queimado).

Sugestões de queijos
(sem veio azul):
Manchego, Gouda fumado,
Gruyère.


