Portugal. Outra chamada de atenção: Verde não
é cor de vinho. Em qualquer região do mundo, as
adegas só elaboram três cores de vinho: Branco,
Rosé e Tinto; na região dos Vinhos Verdes também.
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Herdade das Mouras de Arraiolos, Touriga-Nacional, Regional
Alentejano, 2019. Vinho Tinto do Ano (consumo diário).
Vencedor de Categoria em 2020.
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ASTRONAUTA, ARINTO
DOC VINHO VERDE,
BRANCO, 2019

.Com, Premium, 2020
Regional Alentejano. Tiago Cabaço
(As) Pias, 2019
Regional Alentejano. Sociedade Agricola de Pias
Adega de Vila Real, Reserva, 2018
Doc Douro. Adega Cooperativa de Vila Real
Cinco Quinas, Reserva 2018
Regional Alentejano. Casa Clara
Contemporal, Reserva 2018
Doc Douro. Adega Cooperativa de Vila Real
Herdade São Miguel, Colheita Selecionada, 2019
Regional Alentejano. Casa Relvas

Cor clara citrina. Notas de frutos citricos e ananás. Mineralidade
notada (pedra lascada e querosene). Boca viva, leve e agridoce,
conversadora, saborosa e salivante. Acompanha larga escolha
de pequenos peixes, polvo, todo o marisco, saladas e frituras.
Servir a 9-10 º C.

www.astronautwines.com

Monsaraz, Tradição, 2019
Doc Alentejo. Carmim
Pingo Doce, Castelão, Vinhas Velhas, 2018
Doc Palmela. Jerónimo Martins
Porta de Cavaleiros, 2019
Doc Dão. Sociedade dos Vinhos Irmãos Unidos
Reguengos, 2019
Doc Alentejo. Carmim

Seja Sponsor. Patrocine os Prémios W 2021

Vinho Tinto do Ano
(para consumo diário)
O país sofre com o calor incendiário mas nas regiões
mais calorosas, a perigosidade eleva a cor dos alertas.
O calor aumenta o teor de açúcares nos bagos de uva.
O leitor entende que no nosso litoral centro e norte,
mais fresco e húmido, em particular na região dos
Vinhos Verdes, as uvas amadurecem menos do que
nas regiões do sul de Portugal. Talvez seja esta a razão
histórica para a tradicional separação entre Vinho
Verde e Vinhos Maduros. Fique a saber que todos os
vinhos de Portugal, mesmo os produzidos na região
dos Vinhos Verdes, são elaborados com mostos de
uvas bem maduras. A separação entre “Vinho Verde” e
“Vinho Maduro” não existe senão na tradição popular.
De facto, a designação “Vinho Maduro” não faz parte
da legislação. Pelo contrário, “Vinho Verde” é protegido
internacionalmente enquanto designação de uma das
mais famosas Denominações de Origem de vinho em

Informações: geral@aquiabeira.net

OS JANTARES VÍNICOS ESTÃO DE REGRESSO

É tempo de voltar a brindar no The Yeatman. O hotel vínico,
debruçado sobre a margem sul do Rio Douro, volta a ser ponto
de encontro dos apreciadores de vinho, com uma agenda
semanal de eventos que apresentam os melhores produtores
das várias regiões vitivinícolas nacionais, dos Vinhos Verdes
ao Alentejo, com ponte para os arquipélagos da Madeira e dos
Açores.

