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VINHO BRANCO | WHITE WINE BEYRA RESERVA QUARTZ 

 

 
 

 
Vinificação: Uvas com origem em vinhas plantadas no 
planalto da Beira Interior, a uma altitude média de 700 
metros, maioritariamente com mais de 40 anos de idade 
em solos exclusivamente graníticos com muitos filões de 
quartzo. Em função do ano, selecionámos as melhores 
vinhas, cujas castas autóctones estão perfeitamente 
adaptadas ao clima rústico provocado pela altitude. 
Estágio em cubas de aço inox até ao engarrafamento em 
Março. 
 
Notas de Prova: Muito mineral e cítrico, toranja, com 
ligeiro fumado, acidez vibrante com estrutura a deixar 
antever um bom envelhecimento em garrafa. A alma 
deste vinho está na combinação única entre uvas das 
castas Síria e Fonte Cal, de vinhas plantadas 
exclusivamente em solos graníticos com filões de quartzo, 
na bacia hidrográfica do rio Douro a uma altitude média 
de 725 metros. 
 
Vai bem com… Marisco, peixes gordos e queijos de ovelha 
curados. 
 
 
Castas: Síria (50%), Fonte Cal (50%). 
 
Região: Beira Interior, Portugal 
 

Enologia: Rui Roboredo Madeira 
 
Teor Alcoólico: 13,5% 
 
Acidez Total: 5,94 g/L  
 
Açúcar Residual: 2,4 g/L 
 

 

Vinification: Grapes originating from vines planted on the 

plateau of Beira Interior, at an average altitude of 700 

meters, mostly over 40 years old in exclusively granitic 

soils with many quartz veins. Depending on the year, we 

selected the best vineyards, whose native varieties are 

perfectly adapted to the rustic climate caused by the 

altitude. Aging in stainless steel vats until bottling in 

March. 

 

Tasting Notes: Very mineral and citrusy, grapefruit, 

slightly smoky, vibrant acidity with a structure that allows 

for a good aging in the bottle. The soul of this wine is in 

the unique combination of Syria and Fonte Cal grapes, 

from vines planted exclusively in granitic soils with quartz 

veins, in the hydrographic basin of the River Douro at an 

average altitude of 725 meters 

 

It goes well with… Seafood, oily fish and cured sheep's 

cheeses 

 
Grape Varieties: Síria (50%), Fonte Cal (50%). 
 

Region: Beira Interior, Portugal 
 
Oenology: Rui Roboredo Madeira 
 
Alcohol Content: 13,5% 
 
Total Acidity: 5,94 g/L  
 
Residual Sugar: 2,4 g/L 
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