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VINHO BRANCO | WHITE WINE QUINTA DA BIAIA SIRIA BIO 

 

 
 

 
Vinificação: Uvas frescas no seu ponto ideal de 
maturação, apanhadas à mão para caixas de 20 kg, 
são transportadas para a adega onde foram 
prensadas em cacho inteiro em prensa pneumática. 
Fermentação em Inox e estágio em barricas usadas 
de Carvalho francês, sobre borras finas, durante 8 
meses. 
 
 
Notas de Prova: Um vinho cheio de caracter, que 
revela desde o primeiro contacto um sopro fresco 
(toranja, lima, hortelã) bem casado com finas notas 
de fumados. Em prova mostra muita frescura, uma 
acidez viva que harmoniza na perfeição com o lado 
cremoso e saboroso, que o prolonga na boca. 
 
Vai bem com…. Peixe e carnes brancas grelhadas. 
 
Castas: Síria. 
 
Região: Beira-Interior, Portugal 
 
Enologia: Luís Leocádio. 

 
Teor Alcoólico: 13% 
 
Acidez Total: 7,54 g/L 
 
Açúcar Residual: 0,3 g/L 
 
 

 

Vinification: Fresh grapes at their ideal point of 

ripeness, picked by hand into 20 kg boxes, are 

transported to the winery where they are pressed as 

whole bunches in a pneumatic press. Fermentation in 

stainless steel and ageing in French oak barrels on 

the lees for 8 months. 

 

Tasting Notes: A wine full of character, which reveals 

from the first contact a fresh breath (grapefruit, lime, 

mint) well married with fine smoked notes. In tasting 

it shows a lot of freshness, a lively acidity that 

harmonizes perfectly with the creamy and tasty side, 

which prolongs it in the mouth. 

 

It goes well with… Fish and grilled white meat. 

 
Grape Varieties: Síria. 
 
Region: Beira-Interior, Portugal 
 
Oenology: Luís Leocádio. 
 
Alcohol Content: 13% 
 
Total Acidity: 7,54 g/L 
 
Residual Sugar: 0,3 g/L 
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