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Gato

- 100% Syrah Estágio de 
9 meses em 

barrica

- Carnes vermelhas
- Pratos de caça

de pelo
- Queijo de pasta mole

Consumir a 
16-17ºC

Consumir já 
ou guardar 
até 6 anos

O Syrah é uma casta com boa adaptação a climas quentes; encontra no  
Alentejo, em particular na região de Borba, condições excecionais para  
o desenvolvimento e expressão das suas características sensoriais tão  
apreciadas – frescura e madurez.  As vinhas com a presença da casta têm 
aumentado consideravelmente nos últimos anos.  As uvas foram selecionadas 
através de rigoroso controlo de maturação. Na adega, após a vindima manual 
e o cuidadoso transporte, as uvas foram desengaçadas e fermentaram com
maceração completa em lagar de inox, com temperatura controlada a 25ºC, 
seguida da fermentação malolática em cubas de inox. Para ganhar maior 
complexidade e estrutura equilibrada, o vinho estagiou nove meses em bar-
ricas novas de carvalho francês e cerca de quatro meses em garrafa.

Aspeto límpido, cor granada com profundidade. 

Boa intensidade aromática, evidenciando frutos pretos, bolo inglês e chocolate. 

Sabor macio, com acídulo a bombom de ginja, taninos encorpados com 

Teor Alcoólico: 14% Vol. - Acidez Total: 5,60 g/L - pH: 3,60
SO2 Total: <100 mg/L - Contém sulfitos

Caixas de 6 garrafas x 0,75 L / 125 caixas por palete.

Senses Syrah 0,75 L     5602154222489
Senses Syrah Cx de 6 x 0,75 L   65602154222481
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Boas Prá

Consumo de Vinho com Moderação

ticas de Transporte e Armazenagem
Para evitar alterações precoces nas características organoléticas e físico-químicas de um vinho, 
este deverá ser transportado e armazenado em boas condições ambientais, nomeadamente 
de temperatura (10 - 18ºC) e de humidade relativa (50 - 80%).
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Não contém ingredientes de origem animal. Apto a dieta vegan.


