
SUGESTÕES DE SERVIÇO E LONGEVIDADE 
Temperatura   
de Consumo:  Servir a 16º C. 
Gastronomia:     Pratos condimentados 
Longevidade  
prevista:  Pode ser consumido de imediato ou  nos próximos anos, desde 

 que guardado deitado em local fresco e sombrio. 

VARANDA	DA	SERRA	
DÃO	DOC	Tinto	2013	

PRODUTOR:	Ares	do	Dão	–	Soc.	Vi6vinicola	Lda															 	 	ENÓLOGO:	Sónia	Mar6ns	
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DETALHES TÉCNICOS 
Teor alcoólico:     13 ,5%  vol.  
PH      3,6 
Açucar Residual:     ….. 
Acidez Total:    5,8 g/L 

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

Com este vinho pretendemos  que tenha uma vista privilegiada e contemple a magnitude do Dão.  Criámos este vinho  a pensar nos grandes vinhos de 
guarda desta região, que existiam nas casas senhoriais que eram utilizados em ocasiões muito especiais. Entre na nossa Varanda da Serra e disfrute 
…. 
 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 

Clima:  Continental - Mediterrânico 
Solo:   Granítico - Arenoso das encostas da margem esquerda do Dão, a pouco mais 

 de 500 metros do rio. 
Castas:   Touriga-Nacional, Tinta Roriz e Alfrocheiro provenientes de vinhas velhas. 
Produção:   3.000 garrafas numeradas de 1500 ml. 
Vinificação:   Maceração pré-fermentativa durante 36 horas, fermentação a temperatura 

 controlada entre os 24-26ºC. 
Estágio:  8 meses em barricas novas de carvalho francês, seguido de estágio em 

 garrafa durante 18 meses.  
Engarrafamento:  2015 
  
NOTAS DE PROVA 
Cor:  Ruby intenso   
Aroma:  Complexo, madeira evidente de boa qualidades, mas bem casada, frutos 

 vermelhos maduros.  
Paladar:              Notas de compota e notas tostadas no final, tudo num excelente equilíbrio. 

Final de prova:   Complexo e elegante.  
 

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS 
Garrafa borgonha   EAN code         5600457601321 
Caixa de 1 garrafas   ITF code           5600457601321 
OUTRAS MARCAS DO PRODUTOR: 
Flor de Nelas Doc Dão 
Flor de Viseu Doc Dão 
Flor de Santar Doc Dão 
Flor de Nelas Emiliano Campos Doc Dão 

 

NOTAS DE IMPRENSA, PRÉMIOS E DISTINÇÕES 
Revista de vinhos, Fevereiro, 2017 – “Oriundo de vinha velha de encosta, a estreia em tinto desta 
marca é um belíssimo exemplar de Dão “clássico”, com aromas e sabores muito complexos e 
elegantes, onde a fruta silvestre se mistura com notas de caruma, vegetais secos, terra húmida, 
cogumelos. Revela um enorme equilíbrio, muita personalidade, carácter e sentido de “terroir”. 
Grande vinho. ( 1,5 L ).” 
Nota de prova: 18 valores 


