
                        EM DEstaquE

Melhor Enoturismo sem Estadia

São poucos os portugueses que dedicam algum do 
seu tempo livre ao contacto com as nossas adegas 
e produtores de vinho. Contrariando a cultura 
europeia de proximidade, a demonstração do nosso 
interesse e carinho pelos vinhos portugueses ocorre, 
exclusivamente à mesa; em casa ou no restaurante. 
Qualquer percurso de aquisição de conhecimentos 
deve passar pelos verdadeiros teatros de operações: 
a vinha e a adega. É aí que, através de visitas regulares 
e espaçadas, o leitor percebe os segredos e a alma do 
vinho. Todos os anos, o descanso de Verão representa 
uma oportunidade de contacto com a produção; de 
Norte a Sul muitos são os produtores preparados 

Blandy’s Wine Lodge, Funchal 
   www.blandyswinelodge.com
Caves Churchill’s, Vila Nova de Gaia 
   www.churchills-port.com
Caves Cockburn’s, Vila Nova de Gaia 
   www.pt.symington.com
Caves Taylor’s, Vila Nova de Gaia 
   www.taylor.pt
Ervideira, Vendinha, Reguengos de Monsaraz 
   www.ervideira.pt
Monte da Ravasqueira, Arraiolos 
   www.ravasqueira.com
Quinta de Lemos, Silgueiros, Viseu 
   www.celsodelemos.com
Quinta do Gradil, Vilar, Cadaval 
   www.quintadogradil.wine
Quinta do Piloto, Palmela 
   www.quintadopiloto.pt
Ribafreixo, Vidigueira 
   www.ribafreixo.com
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PRÉMIOS W2019PRÉMIOS W2019
quINta DO quEtZaL, VIDIGuEIRa. Vencedor de categoria, 
Prémios W 2018

ASTRONAUTA, RIESLING
ALEMANHA, PFALZ, BRANCO, 2016

ENOLOGIA
Anibal José Coutinho & Ralf Anselmann

CASTA
Riesling, casta alemã que pode ser familiar 

das Portuguesas  Arinto e Alvarinho.

ÁLCOOL
13 % vol.

VINIFICAÇÃO E ESTÁGIO
O ASTRONAUTA 2017 foi vinificado em cuba 

de inox e uma pequena parte fermentou 
em toneis antigos de madeira.

NOTA DE PROVA E MARIDAGEM
Cor clara citrina. Notas de frutos citricos 

e ananás. Mineralidade notada (pedra lascada 
e querosene). Boca carnuda e agridoce, muito 
fresca e salivante.  Acompanha grandes peixes 

como o bacalhau, o salmão ou postas de 
garoupa e cherne.  Excelente com comida 

asiática, indiana ou italiana. Servir a 9-10 ºC.

PALMARÉS
A colheita de 2017 ganhou 3 MEDALHAS DE 
OURO nos concursos Portugal Wein Trophy, 

DLG-Lebensmittelprüfungen e Premium 
Select Wine Challenge da revista alemã  

Selection. Revista de Vinhos 16/20

para a partilha da experiência vínica. Acresce que a 
venda “à porta da adega” representa mais de 40% 
do total das receitas, em países vinhateiros que 
apostam no enoturismo, como a Alemanha ou os 
Estados Unidos. Para uma fruição ampla e para um 
enraizamento profundo com a vinha e com o vinho, 
multiplicam-se os projectos de enoturismo com 
excelentes condições, entre os quais os nomeados.

ÁgUA E SAl. 2705-098 Sintra

AzENhAS do MAr, rEST. PiSCiNA. 2705-104 Colares, Sintra

El rEi d’frANgo. 1200-155 lisboa

MAdAME PETiSCA. 1200-128 lisboa

rESTAUrANTE d’AdrAgA. 2710 Praia da Adraga

riB BEEf & WiNE. 1100-148 lisboa

SETE JANElAS, CErVEJAriA. 2655-255 Ericeira, Mafra

TAVErNA d’S PErEirA. 2775-613 Carcavelos

TAVErNA do rogÉrio. 2785-596 Carcavelos

Tik-TAk. 2655-319 EriCEirA

astRONautas EM LIsbOa

http://w-anibal.com/
http://w-anibal.com/newsletters/
http://w-anibal.com/premiosw2019/
https://www.ravasqueira.com/
http://w-anibal.com/astronauta/
https://www.ravasqueira.com/

