
APLAUSO RESERVA 
BRANCO BAIRRADA DOC Bruto 2009

PRODUTOR: Ampulheta Mágica ENÓLOGO: Pedro Soares
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DETALHES TÉCNICOS
Teor alcoólico:    13 %  vol. 

PH     ......

Açucar Residual:    ......

Acidez Total:   ......

Avenida da Liberdade nº 15 – 3520-061 Nelas Telf: +351 232 942 153 lusovini@lusovini.com www.lusovini.com

A Região da Bairrada é reconhecida pela qualidade dos seus vinhos espumantes. A combinação com a gastronomia típica local gera inúmeros fãs.

APLAUSO é uma palavra originária do latin “Applausus” e pretende celebrar a atmosfera festiva da região assim como a atmosfera vivida na

criação deste Espumante. APLAUSO é usado para felicitar , celebrar e recompensar todo o esforço que é feito pela região. Bical é uma das catas

brancas mais difundidas como típica da região Bairradina, o seu equilíbrio entre aroma e acidez resulta num excelente Espumante.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Clima: Temperado - Atlântico

Solo: Argilo - Calcário, ligeiramente ácido e pobre em nutrientes.

Castas: Bical (55%), Cercial e Maria Gomes

Produção: 5000 Garrafas

Vinificação: Vinho Base , elaborado a partir de maceração pelicular, seguido de

fermentação com temperatura controlada. Usando método clássico

efectuou-se a segunda fermentação com 9 meses em garrafa. Um mês

de remouage em pupitre seguida de degorgement.

Estágio: Estágio de 2 meses em Cave antes de libertar para o consumidor.

Degorgement: 2013

NOTAS DE PROVA
Cor: Intensos tons limão, ligeiro amarelado e alguns toques de laivos 

dourados.

Aroma: Notas limonadas  e de casca de laranja.

Paladar:              Boa estrutura de boca, equilibrado, excelente mousse fina, bolha fina e  

persistente.   

Final de prova:  Intenso, longo, cremoso e envolvente. 

NOTAS DE IMPRENSA, PRÉMIOS E DISTINÇÕES
Livro dos Vinhos 2014 – João Martins - “ É uma novidade que merece ser conhecida porque

o aroma está muito bem, muito fino na fruta e muito delicado, a dizer-nos que temos espumante

para pratos igualmente delicados. A espuma é muito suave e a prova é fácil e resulta muito

bem. Será sempre uma boa aposta. NOTA DE PROVA: 16 valores”

SUGESTÕES DE SERVIÇO E LONGEVIDADE
Temperatura

de Consumo: Servir a 6º C

Gastronomia: Assados de forno (galinha ou pato por exemplo) e claro está, Leitão

Assado.

Longevidade

prevista: Pode ser consumido de imediato ou nos próximos 4 anos,desde que

guardado em pé ou deitado em local fresco e sombrio.

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS
Garrafa Borgonha EAN code  5600224458059      

Caixa de 2 garrafas ITF code    5560022445805 4       

OUTRAS MARCAS DO PRODUTOR:
Aplauso Colheita Selecionada Espumante Bairrada Branco

Aplauso Bical Espumante Bairrada Branco
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