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NINFA ESCOLHA PINOT NOIR 2013 
EDIÇÃO LIMITADA DOC DO TEJO 

 

TERROIR 

Solos argilo calcários, ricos e com grande capacidade de troca com 

as plantas. Clima mediterrâneo com influência atlântica, grande 

amplitude térmica, exposição solar máxima com vinha virada a 

sul, vinha plantada em declive que propicia uma ótima drenagem 

dos terrenos e assim contribuírem para o equilíbrio das videiras 

com reflexão em produções baixas, uvas concentradas e potencial 

de acidez que origina vinhos frescos e de longevidade. 

 

CASTAS  

100% Pinot Noir, apanhadas manualmente para pequenas caixas 

de 12Kg.    

VINIFICAÇÃO  

Uvas colhidas numa fase onde se potencia o equilíbrio de 

maturação e acidez. Cachos selecionados e transportados por 

gravidade para cuba de inox fechada onde sofreram uma 

maceração a frio de 4 dias e fermentação de 10 dias. Estagiou 10 

meses em barricas de carvalho francês de 225L de várias 

Tanoarias. 

ENGARRAFAMENTO 

Março de 2018. 252 Garrafas, sem serem filtradas. 

NOTAS DE PROVA 

Uma casta especial, imprevisível, caprichosa. Um vinho único, 

incomparável, irrepetível. No aroma a fruta madura do bosque: os 

mirtilos, as amoras. A frescura da hortelã-pimenta, o musgo verde 

e quase impercetíveis especiarias de uma barrica de qualidade. 

Na boca entra subtil, não se deixa mostrar no imediato. De 

carácter forte, vai-se dando a conhecer à medida que o provador 

mostra interesse. Revela depois a garra e acidez vibrantes à 

medida que vai preenchendo todos os pontos da boca. Um vinho 

fiel à casta, complexo, terroso mas fresco. Uma barrica única, um 

Pinot Noir sem comparação.  

DADOS ANALÍTICOS 

Álcool (%): 14.17 

A. Total (g/l): 6.48 

Lote: L0618PT 
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Vinho 

Capacidade 750 ml 

Código de Barras 560 682 300 1719 

Peso Líquido Unitário 0,75 kg 

Peso Bruto Unitário 1,325 kg 


