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PRODUTOR
REGIÃO
TIPO DE SOLO
VINHAS

IDADE DAS CEPAS
DENSIDADE POR HA
ALTURA DO MAR
CONDUÇÃO DAS VINHAS
PERÍODO DE VINDIMA 
FORMA DE VINDIMA
FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA
FERMENTAÇÃO MALOLÁCTICA
VOLUME
TEOR ALCOÓLICO
PH
ACIDEZ TOTAL
AÇÚCARES TOTAIS
DIÓXIDO DE ENXOFRE TOTAL
(Limite legal max)

DESCRIÇÃO
Elaborado a partir de  Tinta Roriz, Tinto Cão, Touriga Nacional e Tinta Francisca dos vinhedos da 
Cruz , Fonte do Toiro e Carrascal, com orientação noroeste e oeste.O ano vitícola de 2016 caracteri-
zou-se como um ano de boa quantidade mas de maior qualidade. Tudo indicava um ano heterogé-
neo, devido a uma primavera seca que se prolongou durante o verão. Contudo no mês de Agosto 
verificaram-se condições de humidades matinais óptimas para que o final de maturação se desenro-
la-se sem demoras.

VINIFICAÇÃO
A vindima realizou-se pelo início de setembro. As uvas colhidas repousaram 24 horas num contentor 
frigorífico a 8º C afim de proteger a integridade dos cachos. Seguido de seleção em tapete de 
escolha foram introduzidas na cuba 30% com desengace e 70% de cacho inteiro, permitiu extrair 
mais suavemente os compostos de cor e aromas durante 3 dias de fermentação alcoólica totalmen-
te em cubas de aço inox, sendo sangrado de cada cuba um pequeno volume de mosto completan-
do quer fermentação alcoólica quer a maloláctica em barricas usadas de carvalho francês.

NOTAS DE PROVA
Vinho de cor rubi aberta, aromas primários de esteva envolvidos por notas de frutos do bosque num 
conjunto de fino recorte, leve especiado fresco. Na boca sedutor com frescura, elegância, leve 
salgado, longo – Vinho de Inspiração Borgonha..

Tinto DOC Douro 2016
MARIA IZABEL SUBLIME

Quinta Maria Izabel, Lda. 
Douro 
Xisto
Tinta Roriz - Fonte do Toiro, Tinta Francisca - Cruz, 
Tinto Cão , Touriga Nacional - Carrascal , 
40 – 70 anos
    2500 plantas
300 m – 500 m
Cordão unilateral / bilateral ascendente   
Início de Setembro 
Manual
Cubas aço inox durante 3 dias + 12 meses em Carvalho Francês 
100 % Carvalho Francês
750 mL; 3L.
13,2 % Vol. 
3,62   
4,7 g/L  
1,7 g/L 
129 mg/L (150 mg/L)


