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VINHO DA MADEIRA | MADEIRA WINE COSSART GORDON VINTAGE BUAL 1987 

 

 
 

 
Vinificação:  O Cossart Gordon Vintage Bual 1987 é um 
Vinho da Madeira de um só ano. Envelheceu durante 29 
anos (método de “canteiro”) nos quentes sótãos durante 
muitos meses. Este processo transmite ao vinho aromas e 
sabores únicos e dá-lhe uma grande longevidade. Após 
este aquecimento suave e natural, o vinho é envelhecido 
num local mais fresco por períodos de tempo variável. 

 
Notas de Prova:  Elegante e moderadamente doce, este 
Bual oferece um sabor marcadamente salgado às suas 
notas de caramelo e amêndoa. Há muita força na 
estrutura subjacente, seguida por um final longo e noz. 
 
 
Vai bem com….  Bolos ricos em fruta, foie-gras, pudim de 
maracujá ou caramelo, fruta cristalizada e queijos ou 
como digestivo. 

 
 
Castas: Bual 
 
Região: Madeira, Portugal 
 
Enologia: Francisco Albuquerque 
 
Teor Alcoólico: 21,1% 
 
Acidez Total: 10,07 g/L 
 
Açúcar Residual: 89 g/L 
 

 

 

 

 

 

Vinification: Cossart Gordon Vintage Bual 1987 is a single 

year Madeira Wine. It was aged for 29 years ("canteiro" 

method) in the warm attics for many months. This process 

imparts unique aromas and flavours to the wine and gives 

it great longevity. After this gentle and natural heating, 

the wine is aged in a cooler location for varying periods of 

time. 

 

Tasting Notes: Elegant and moderately sweet, this Bual 

offers a markedly salty taste to its caramel and almond 

notes. There is a lot of strength in the underlying structure, 

followed by a long and nutty finish. 

 

It goes well with… Fruit-rich cakes, foie-gras, passion fruit 

or caramel pudding, candied fruit and cheeses or as a 

digestif. 

 
Grape Varieties: Bual 
 
Region: Madeira, Portugal 
 
Oenology: Francisco Albuquerque 
 
Alcohol Content: 21,1% 
 
Total Acidity: 10,07 g/L 
 
Residual Sugar: 89 g/L 
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