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                ‘Ruby 
Na Niepoort acreditamos que a cor deste vinho deve ser inspirada na pedra preciosa: rubi (e não na 
cor carregada a que os ingleses chamam ruby e os portugueses bordeaux).
O Ruby Niepoort é fresco, jovem e frutado com aroma a cerejas e outros frutos vermelhos Um Porto 
expressivo cheio de carácter, o Ruby mantém-se por vários anos, embora o envelhecimento não melhore 
o vinho. Não tem depósito e não necessita ser decantado.

Notas de Prova

De cor vermelha escura, com aroma fresco e vibrante a frutos escuros que se prolonga no palato; de 
carácter quase mineral, é um vinho jovem com bom extracto e equilíbrio, pronto a beber. Sirva depois 
de uma refeição, por si mesmo ou com queijos amanteigados.

Vinificação

O Ruby Niepoort envelhece uma média de três anos. As uvas para o Ruby Niepoort são provenientes 
de vinhas velhas de baixa produção na região de Cima Corgo no Vale do Douro. É vinificado em grande 
parte em lagares, antes de envelhecer em grandes barricas de madeira nas Caves Niepoort em Vila 
Nova de Gaia.

Informação Técnica
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Producto . Niepoort Ruby
Produtor . Niepoort (Vinhos) S.A.
Região . Douro
Ano .
Tipo de Solo . Xisto
Vinhas . Cima Corgo
Idade das Cepas . Touriga Nacional, 
Touriga Franca, Tinto Cão, Tinta Francisca, 
Tinta Amarela, Sousão, Tinta Roriz 
and others

Desidade por HA . 4000 - 6000
Harvest Period .
Forma de Vindima . Manual 
Fermentação . Lagares/Foot Treading 
Estágio . Largel old oak caskst

Residual Sugar . 102,3 g/ L
Alcool . 20 % vol
Baumé . 3,6
PH . 3,66
Total Acidity . 4,13 g/L Tartaric Acid


