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VINHO BRANCO | WHITE WINE BEYRA BIOLÓGICO 2018 

 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 
 

 

Vinificação: Uvas colhidas à mão, receção com 
desengace total e esmagamento de imediato. 
Fermentação entre os 16-17º por um período cerca 
de 20 dias com leveduras indígenas. Uvas 
produzidas em modo de produção biológico em 
vinhas plantadas no planalto da Beira Interior, a 
uma altitude média de 700 metros, com solos de 
granito. Vinhas plantadas exclusivamente com 
castas autóctones, perfeitamente adaptadas ao 
clima rústico provocado pela altitude. Estágio sobre 
borras finas e em cubas até o engarrafamento em 
janeiro. 

 
Notas de Prova: A baixa produtividade dos solos 
graníticos, em especial em modo de preparação 
biológico, deu origem a este vinho de aroma 
intenso, fresco e muito elegante, com notas cítricas 
em harmonia com notas florais muito discretas. 

 
Vai bem com… Peixes Grelhados, saladas com 
queijo fresco. 

 

Castas: Síria (50%) Fonte Cal (50%) 

Região: Beira Interior, Portugal 

Enologia: Rui Roboredo Madeira 

Teor Alcoólico: 13% 

Acidez Total: 6,07 g/L 
Açúcar Residual: 1,2 g/L

Vinification: Hand-picked grapes, reception with total 
destemming and immediate crushing. Fermentation 
between 16-17º for a period of about 20 days with 
indigenous yeasts. Grapes produced in organic 
production in vineyards planted on the plateau of 
Beira Interior, at an average altitude of 700 meters, 
with granite soils. Vineyards planted exclusively with 
autochthonous varieties, perfectly adapted to the 
rustic climate caused by the altitude. Aging on fine 
lees and in vats until bottling in January. 

 

 
Tasting Notes: The low productivity of granitic soils, 
especially in organic preparation, gave rise to this 
wine with an intense, fresh and very elegant aroma, 
with citrus notes in harmony with very discreet floral 
notes 

 

It goes well with… Grilled fish, salads with fresh 
cheese. 

 
Grape: Síria (50%) Fonte Cal (50%) 

Region: Beira interior, Portugal 

Oenology: Rui Roboredo Madeira 

Alcohol Content: 13% 

Total Acidity: 6,07 g/L 

Residual Sugar: 1,2 g/L 
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