
Castas/ Grape Varieties: Baga

Enologia/ Winemaker: Antero Silvano

Região/ Region: Bairrada|Portugal

Teor Alcoólico / Alcohol: 12,%

Acidez Total/ Total Acidity 7,3 g/L

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET

ESPUMANTE PRIMAVERA BAGA BRUTO
ROSÉ/ROSE Sparkling Traditional Method

Vinificação
Os espumantes das Caves Primavera são vinificados de acordo com o
método tradicional ou Champanhês, o método mais lento e o mais
apreciado para vinhos espumantes de qualidade, no qual o vinho sofre
uma segunda fermentação alcoólica na garrafa. São espumantes que
apresentam maior estrutura e uma bolha fina e delicada, elegante.

Notas de Prova
Apresenta aspecto límpido e brilhante, com uma cor rosa pálido,
espuma intensa com bolha fina e persistente. O aroma é delicado,
fresco, vibrante, marcado por notas de frutos vermelhos. Na boca
apresenta uma mousse envolvente, é cremoso, frutado, com bom
corpo e acidez equilibrada que lhe confere frescura e elegância. O final
é longo e persistente.

Vai bem com … excelente como aperitivo e para refeições.

Winemaking
The sparkling wines from Caves Primavera are vinified according to the
traditional or Champagne method, the slowest and most popular
method for quality sparkling wines, in which the wine undergoes a
second alcoholic fermentation in the bottle. This sparkling wines have
greater structure and a fine, delicate, elegant bubble.

Tasting Notes
It has a clear and bright appearance, with a pale pink color, intense
foam with fine and persistent bubbles. The aroma is delicate, fresh,
vibrant, marked by notes of red fruits. In the mouth it presents an
enveloping mousse, it is creamy, fruity, with good body and balanced
acidity that gives it freshness and elegance. The finish is long and
persistent.

It goes well …. excellent as an aperitif and with meals.
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