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A Adega de Borba acaba de lançar a nova colheita do vinho
Adega de Borba Reserva, conhecido por “Rótulo de Cortiça”. A
colheita de 2008 deveu-se aos níveis de excelência da qualidade das
uvas desse ano dando origem a este verdadeiro ex-libris da Adega
de Borba.

De cor rubi definida com nuance vermelha e um aroma fino e
elegante sugerindo frutos pretos, compota e chocolate branco este
vinho apresenta um sabor macio, com ligeira adstringência, equilibrado,
algum frutado fresco, taninos suaves mas estruturados e com elegância
no final de prova.

O “Rótulo de Cortiça 2008” é produzido com uvas de castas
Trincadeira, Aragonez, Castelão e Alicante Bouschet e é assinado
pelo enólogo Óscar Gato.

O “Rótulo de Cortiça 2008” é um DOC Alentejo que resulta de um
estágio de 12 meses em barricas de 3º e 4º ano, de carvalho francês,
e em tonéis de madeira exótica com envelhecimento posterior de 6
meses em garrafa na cave, apresentando um teor alcoólico de 13,5%.

Cada uma das 150.000 garrafas produzidas “Rótulo de Cortiça
2008” tem o preço recomendado de 8€, vocacionado para acompanhar
pratos elaborados de carne, como caça e borrego, e doces. Este vinho
pode ser consumido de preferência de imediato, mas também poderá
ficar a estagiar pelo menos 10 anos.

De referir que o vinho “Rótulo de Cortiça” é uma marca com mais
de 45 anos que se impôs como uma das referências no Alentejo,
produzido apenas em anos excepcionais cuja primeira colheita data
de 1964, e tem o maior volume de vendas no seu segmento.

Adega de Borba
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