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AZAMOR PETIT VERDOT 2013 

 
 
 
 

 
Vinificação: Vinificado separadamente em 
tanques de aço de inox. Seguiu-se um período 
de maceração pelicular e terminou a 
fermentação em tanques de aço inoxidável. 
Após a fermentação maloláctica, o vinho foi 
colocado em barris. Foi envelhecido durante 12 
meses na nossa adega, 35% em barricas de 
carvalho francês novas e de 2 anos. 
 
 Notas de Prova: Cor profunda e vibrante é um 
vinho tinto excecionalmente elegante, com um 
aroma delicado e frutado, denotando suaves sabores 
de frutos vermelhos e um toque de barricas de 
carvalho francês. O vinho tem um excelente 
prolongamento e um final com suaves taninos 
maduros. 
 
Tipo: Tinto  
 
Castas: Petit Verdot 
 
Região: Alentejo, Portugal  
 
Teor Alcoólico: 14%  
 
Acidez Total: 5,8 g/L 
Açúcar Residual: 3 g/L 
 
 

 
 
Vinification: Vinified separately in stainless steel 
tanks. This was followed by a period of skin 
maceration and fermentation was completed in 
stainless steel tanks. After malolactic fermentation, 
the wine was placed in barrels. It was aged for 12 
months in our cellar, 35% in new French oak barrels 
and 2 years old. 
 
Tasting Notes: Deep and vibrant color is an 
exceptionally elegant red wine, with a delicate and 
fruity aroma, denoting soft red fruit flavors and a 
touch of French oak barrels. The wine has an 
excellent extension and a finish with soft ripe 
tannins. 

 

Type: Red 

 

Grape varieties: Petit Verdot 

 

Region: Alentejo, Portugal 

 

Alcohol Content: 14% 

 

Total Acidity: 5,8 g / L 

Reducing Sugar: 3 g/L 

 

FICHA TÉCNICA: THECNICAL SHEET 
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