
 

PROVA RÉGIA BRANCO 2021

TIPO: Tranquilo     COR: Branco     

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: DOC Bucelas     REGIÃO: Lisboa

PAÍS DE ORIGEM: Portugal     

O VINHO

Prova Régia é um emblemático embaixador dos vinhos de Bucelas. Com mais de duas décadas de história, e produzido

totalmente a partir de Arinto, transporta a leveza e a frescura do terroir da única DOC exclusiva para vinhos brancos

em Portugal.

NOTAS DE PROVA PROVA DE: 2022

Cor amarela com tonalidade esverdeada. Notas aromáticas de flores brancas e de fruta, tal como: meloa e ananás

maduro. Acidez crocante, muito integrada que realça o seu caracter fresco. Texturado e com volume, acaba

persistente e longo.

ANO VITÍCOLA

Primavera quente e seca, com exceção do mês de abril, em comparação com a normal climatológica. O

abrolhamento foi observado na segunda quinzena de março e floração ocorreu na última quinzena de maio com

temperaturas acima da normal climatológica. Agosto foi o mês mais quente, todavia os 35?C não foram

atingidos, o que permitiu um desenvolvimento contínuo da maturação do bago. A vindima decorreu em

setembro.

ENÓLOGO: António Braga

CASTAS: 100% Arinto

VINIFICAÇÃO

A vinificação ocorre na adega da Quinta da Romeira, com receção e desengace suaves de modo a preservar

ao máximo as características das uvas.  O encaminhamento do mosto é feito com controlo de temperatura e

protegido da oxidação com gazes inertes. Prensagem suave em prensa pneumática com alguma maceração

pré-fermentativa. Fermentação alcoólica ocorreu durante 20 dias a temperaturas de 15ºC -17ºC

MATURAÇÃO

Estagiou em cubas de inox, com battonage das borras finas durante 5 meses.

GUARDAR

As garrafas devem ser guardadas na horizontal. De perfil fresco e frutado este é um vinho pronto para o

consumo imediato, sendo que tem uma perspectiva de envelhecimento positivo de pelo menos 5 anos.

SERVIR

Servir entre 10ºC-12ºC.

DESFRUTAR

O equilibrio entre a frescura e o volume deste vinho fazem dele um excelente acompanhamento para uma

grande variedade de propostas gastronómicas, desde as saladas e os pratos de mar até algumas carnes

grelhadas.

DETALHES TÉCNICOS

Álcool: 13% ±0,5 | Acidez Total: 6,2 g/L ±0,5  (ácido tartárico)  | Açúcares Totais: 0,6 g/L ±0,4 | pH: 3,2

±0,1

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (VALORES TÍPICOS PARA 100 mL)

Álcool: 10,3 g | Açúcares: 0,1 g | Valor Energético: 318 kJ/76 kcal | Adequado para Vegetarianos: Sim |

Adequado para Vegans: Não | Sem Glúten

ALERGÉNIOS: 

Contém sulfitos

DATA ENGARRAFAMENTO: 2022-02-28  GARRAFAS PRODUZIDAS: 128.000

CAPACIDADES DISPONÍVEIS: 750 mL

ENGARRAFADOR: 

Engarrafado por: Sogrape Vinhos, S.A., Avintes, Portugal

PRODUÇÃO INTEGRADA

As uvas utilizadas neste vinho foram produzidas em conformidade com as diretrizes de Produção Integrada de Agricultura Sustentável, tal como definido pela

Organização Internacional de Luta Biológica contra Organismos Nocivos (OILB/IOBC): www.iobc-wprs.org/ip_ipm/IOBC_IP_principles.html. O rigoroso

cumprimento dessas práticas é certificada por uma organização independente, reconhecida pelo Estado Português.
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