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Monólogo 
A gama de vinhos “Monólogo” é constituída 
por vinhos monovarietais produzidos em 
parcelas específicas da vinha, seleciona-
das pela sua consistente produção de uvas 
de qualidade superior. Pretende traduzir 
ano após ano o que a parcela referenciada 
produziu pelo que, são vinhos onde a in-
tervenção na adega é limitada ao acom-
panhamento de um saudável processo de 
fermentação natural. 
Estas parcelas encontram-se implanta-
das a uma quota entre os 180 e 400 met-
ros de altitude. 

Essência
Em anos de condições climáticas espe-
ciais, é possível produzir um “essência”, 
vinho em que a maturação das uvas atinge 
um valor extremo, permitindo que durante 
o processo de fermentação as leveduras 
terminem naturalmente a sua acção man-
tendo um elevado teor de açucar residual. 
O ano de 2015 foi um desses raros anos, 
tendo uma pequena fracção do avesso da 
parcela P67 permitido a produção de um 
lote limitado de “essência” que foi engar-
rado em Maio 2017

CARACTERÍSTICAS   
Produtor A&D WINES
Região Minho
Castas Avesso 
Tipo de solo Granítico
Altitude 200 m
Vinhas Em cordão simples
Vinhas por Ha 3000
Sistema de poda Royat
Data de vindima 9 e 10 de Setembro 2015  
Sistema de vindima Manual
Maloláctica No
Fermentação Cubas de aço inoxidável 
Engarrafado maio 2017 
Envelhecimento Não

DADOS ANALÍTICOS 

Extracto seco total 44,4 g/dm3

Título alcoométrico 13,5% vol.

Acidez total 6,0 g/dm3

Acidez volátil 0,57 g/dm3

PH 3,23
Dióxido de enxofre livre 31 mg/dm3

Dióxido de enxofre total 124 g/dm3
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Notas de prova 
Cor amarelo-palha com tons cristalinos. 
Tem aromas de frutos secos e algum mel 
com um corpo denso e doce, rico e mar-
cado à casta. Um final longo e aprazível. 
Vocacionado para queijos e sobremesas. 
Este Monólogo essência evoluirá bem nos 
próximos anos.

VEGANSERVIR
10º-12º

CORTIÇA SELEÇÃO
MANUAL

PRODUTO
PORTUGAL

PRODUÇÃO
INTEGRADA

INTERVENÇÃO
MÍNIMA

GARRAFA
BORGONHA

QUEIJOS  
SOBREMESAS


