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Vinhos para a mesa
Publicado em: 31/05/2016 - 22:00:12

As sugestões para bons vinhos são muitas mas deixamos aqui duas. Se é adepto do verde, a A&D Wines
recomenda o vinho Singular 2015, produzido em Baião. Se prefere o branco, experimente o Teixuga Branco
2013.

Uma refeição só com vinhos verdes
A A&D Wines decidiu apresentar o seu portfólio de uma forma
original: mostrar que é possível fazer uma refeição tendo
apenas como acompanhamento vinhos verdes. A iniciativa
serviu também (e principalmente) para a apresentar a nova
coqueluche: o vinho Singular 2015. Um vinho completamente
diferente, fruto da localização geográ ca da vindima de onde é
originário. A Quinta de S. Teresa está localizada em Baião.
Uma região que, apesar de se manter na zona dos vinhos
verdes, faz fronteira com o Douro, o que confere ao Singular
um aroma e palato único. A nal é um vinho de transição. Uma espécie de “Douro Verde”. A ideia é ter, no Singular, as
melhores castas do ano, devidamente selecionadas pelo enólogo. O que faz com que cada ano seja diferente. Daí o nome.
Trata-se de um vinho Singular, único. Um vinho de cor cítrica e cristalina, com um aroma a frutos tropicais que é perfeito para
acompanhar peixe, marisco e carnes leves.
PVP: 8,50 euros

Teixuga, o topo de gama da Caminhos Cruzados

O Encruzado da Quinta da Teixuga é bem conhecido e há
muitos anos, o que levou a Caminhos Cruzados a decidir ter
um topo de gama com as melhores uvas das vinhas velhas da
Quinta. O resultado nal foi agora apresentado ao mercado: o
Teixuga Branco 2013. Uma edição limitada de apenas 1500
garrafas. Um vinho que estagiou, em barricas novas de
carvalho francês, durante 19 meses, a que se seguiu um novo
estágio, desta vez em garrafa, de mais um ano. Um vinho
branco que sobressai tanto no aroma como na boca. E que tem
uma grande capacidade de envelhecimento. Excelente notícia para quem gosta de vinhos brancos velhos. Ou para quem gosta
de investir em vinhos de qualidade.
PVP: 30 euros

OJE

TAGS:

A&D WINES (HTTP://WWW.OJE.PT/TAG/AD-WINES/)

ENCRUZADO DA QUINTA DA TEIXUGA (HTTP://WWW.OJE.PT/TAG/ENCRUZADO-DA-QUINTA-DA-TEIXUGA/)

QUINTA DE S. TERESA (HTTP://WWW.OJE.PT/TAG/QUINTA-DE-S-TERESA/)
VINHO BRANCO (HTTP://WWW.OJE.PT/TAG/VINHO-BRANCO/)

TEIXUGA BRANCO (HTTP://WWW.OJE.PT/TAG/TEIXUGA-BRANCO/)

VINHO VERDE (HTTP://WWW.OJE.PT/TAG/VINHO-VERDE/)

(http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.oje.pt/vinhos-para-a-mesa/)
url=http://www.oje.pt/vinhos-para-a-mesa/&text=Vinhos+para+a+mesa+)
url=http://www.oje.pt/vinhos-para-a-mesa/)

0

VINHOS (HTTP://WWW.OJE.PT/TAG/VINHOS/)

0

(http://twitter.com/share?

(https://plus.google.com/share?

(http://www.linkedin.com/shareArticle?

mini=true&url=http://www.oje.pt/vinhos-para-a-mesa/)

0

(mailto:?subject=Vinhos para a

mesa&body=%20http://www.oje.pt/vinhos-para-a-mesa/)

Artigos Relacionados

Lisboa apresenta plano de promoção de vinhos
(http://www.oje.pt/lisboa-apresenta-plano-de-promocao-devinhos/)

“Na China, pensam que o Vinho do Porto é inglês”
(http://www.oje.pt/na-china-pensam-vinho-do-porto-ingles/)

LIXA exporta meio milhão de garrafas para Alemanha e
EUA
(http://www.oje.pt/lixa-exporta-meio-milhao-garrafasalemanha-eua/)

Caminhos Cruzados
(http://www.oje.pt/caminhos-cruzados/)

(http://www.oje.pt/category/empresas/tecnologia/)

Herdade das Servas enceta lançamento de tintos em
2016
(http://www.oje.pt/herdade-das-servas-enceta-lancamentotintos-2016/)

Universidade de Aveiro potencia a produção de melhores
vinhos
(http://www.oje.pt/universidade-de-aveiro-potencia-aproducao-de-melhores-vinhos/)

(http://www.oje.pt/category/emprego/)

Últimas Notícias
17:12 Sotecnisol ganha obra no Centro de Ar...
16:15 Agro-alimentar. Católica Porto aposta ...
15:25 Quinta Nova N. S. Carmo lança o prim...
13:00 Voluntariado. Portugueses inscrevem-...
11:38 Dia da Universidade. UA em festa entr...
09:35 Academia Júnior. FCH da Católica abre...
15:25 EDP lança competição internacional
10:50 Seedrs reforça equipa

(...

(http://www.o...

21:15 Neves de Almeida tem um quarto de sé...
21:00 Casa da Imprensa acolhe startup medi...

(http://www.oje.pt/category/suplementos/revista-rh/em-transito/)

Capa da Edição Impressa

(http://www.oje.pt/assinaturas/)

Suplementos Especiais

(http://www.oje.pt/category/suplementos/transportes/)

(http://www.oje.pt/category/construcao-e-tektonica/)

(http://www.oje.pt/category/pse-estatisticas/)

Entrevistas

(http://www.oje.pt/category/entrevista/)

Carlos Duarte, APEB
Betão precisa de nova regras no transporte

Opinião

(http://www.oje.pt/category/opiniao/)

(http://www.oje.pt/betao-precisa-nova-regras9 Junho, 2016 16:20no-transporte/)

Paula Falcão, Global Lawyers

André Ventura, SL Ben ca
“Se o Sporting não mudar de rumo deixará de ser um dos grandes”

(http://www.oje.pt/sporting-nao-mudar-rumo-10-anos-deixara-

9 Junho, 2016 00:02um-dos-grandes/)

Luís Mira, CNA e CNEMA
Revolução tecnológica e sustentável também está a passar pela agricultura

(http://www.oje.pt/revolucao-tecnologica-sustentavel-tambem-esta-passar-

3 Junho, 2016 03:13pela-agricultura/)

Regime Jurídico do Financiamento Colaborativo
(http://www.oje.pt/regime-juridico-do- nanciamento-colaborativo/)

António Prôa, Câmara Municipal de Lisboa

Arrendamento urbano e turismo em Lisboa
(http://www.oje.pt/arrendamento-urbano-e-turismo-em-lisboa/)

Marta Lopes, Universidade Lusófona

O que não é Responsabilidade Social Empresarial
(http://www.oje.pt/nao-responsabilidade-social-empresarial/)

Festa Aniversário OJE

(http://www.oje.pt/festa-da-renovacao/)

SOBRE

Política de Privacidade (http://www.oje.pt/politica-de-privacidade/)
Termos e Condições (http://www.oje.pt/termos-e-condicoes/)
Como Anunciar (http://www.oje.pt/contactos/)
Contactos (http://www.oje.pt/contactos/)

Ficha Técnica (http://www.oje.pt/contactos/)
Estatuto Editorial (http://www.oje.pt/estatuto-editorial/)
CONTACTOS

Avenida Casal Ribeiro, 15 – 3º
1000-090 Lisboa
Tel: 21 792 2070 (tel:+351217922070)
DISTRIBUIÇÃO / ASSINATURAS

Tel: 21 792 2070 (tel:+351217922070)


(https://www.facebook.com/OJE.Jornal.Econo

(https://twitter.com/JornalOJE)

(https://www.linkedin.com/company/oje)

ASSINATURAS

(http://www.oje.pt/assinaturas/)

Subscrever Newsletter
Insira aqui o seu email

2016 © OJE Digital Económico

SUBSCREVER

(http://www.webconcept.pt/)

