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VINHO BRANCO | WHITE WINE QUINTA DA BIAIA FONTE DA VILA SIRIA BIO 

 

 
 

 
Vinificação: Um trabalho delicado de criação de um vinho 
exclusivo e sublime, proveniente de escolha da Casta Síria 
na nossa vinha mais velha. Uvas frescas no seu ponto ideal 
de maturação, selecionadas da Vinha Fonte da Vila, 
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 de Carvalho francês, sobre borras finas, durante 
30 meses. Estágio em garrafa 4 meses. 
 
 
Notas de Prova: Um vinho de de grande complexidade 
aromática, mostrando tanto intensidade como precisão e 
elegância. Notas de frutos secos, pólvora, trufas e toranja, 
em prova temos um casamento perfeito entre a 
cremosidade e a frescura. 
 
Vai bem com…. Peixe e carnes brancas grelhadas. 
 
Castas: Siria. 
 
Região: Beira-Interior, Portugal 
 
Enologia: Luís Leocádio. 

 
Teor Alcoólico: 13% 
 
Acidez Total: 7,35 g/L 
 
Açúcar Residual: 1,1 g/L 
 
 
 
 

 

Vinification: A delicate work of creating an exclusive and 

sublime wine, coming from a choice of the Syrian variety 

in our oldest vineyard. Fresh grapes at their ideal point of 

ripeness, selected from the Fonte da Vila vineyard, hand-

picked into 20 kg boxes, are transported to the winery 

where they were pressed in whole bunches in a pneumatic 

press. Fermentation in stainless steel and ageing in French 

oak barrels on fine lees for 30 months. Ageing in bottle for 

4 months. 

 

Tasting Notes: A wine of great aromatic complexity, 

showing both intensity and precision and elegance. Notes 

of dried fruits, gunpowder, truffles and grapefruit, in 

tasting we have a perfect marriage between creaminess 

and freshness. 

It goes well with… Fish and grilled white meat. 

 
Grape Varieties: Siria. 
 
Region: Beira-Interior, Portugal 
 
Oenology: Luís Leocádio. 
 
Alcohol Content: 13% 
 
Total Acidity: 7,35 g/L 
 
Residual Sugar: 1,1 g/L 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


