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LAVRADORES DE FEITORIA

TRÊS BAGOS SAUVIGNON BLANC
O Três Bagos Sauvignon Blanc é, como o seu nome indica, 
um monovarietal que apresenta excelente cor viva citrina 
limão. No nariz, é fresco e bastante aromático, manifesta 
notas de fruta tropical bem madura a contrastar com 
fruta mais fresca como ananás e melão, e com notas 
vegetais como espargos. Com entrada fresca, revela-se 
muito frutado e equilibrado. Apresenta uma boa acidez, 
suportada por sabores a fruta madura, algumas notas 
tropicais que o caracterizam e conferem equilíbrio. Final 
longo e persistente. Boa capacidade de evolução. Perfeito 
com pratos de peixe e marisco.

Três Bagos Sauvignon Blanc is, as its name indicates, a 
monovarietal that presents an excellent bright lemon cit-
rus colour. On the nose is fresh and quite aromatic, show-
ing notes of ripe tropical fruit contrasting with fresher fruit 
such as pineapple and melon, and vegetable notes like 
asparagus. With a fresh start, it is very fruity and balanced. 
It has good acidity, supported by ripe fruit flavours, some 
tropical notes that characterise it and give it balance. 
Long and persistent finish. Good evolutionary capacity. 
Perfect with fish and seafood dishes.

Categoria: Vinho Branco
Category : White Wine

País & Região: Portugal, Douro
Country & Region

Denominação: DOC Douro
Denomination

Ano de Colheita: 2021
Vintage

Castas: Sauvignon Blanc
Grape Varieties            

Álcool: 13 %
Alcohol

Acidez Total: 5.6 g/L
Total Acidity

Enólogo: Paulo Ruão
Winemaker

Nº de Caixas em Palete: 88
No. of Boxes on Pallet
Nº de Caixas em Camada: 11
No. of Layer Boxes
Nº de Garrafas por Caixa: 6
No. of Bottles per Box 
Capacidade da Garrafa: 0.75 L
Bottle Capacity
Tipo de Caixas: Cartão
Type of Boxes: Cardboard
EAN: 5604086204021
ITF: 15604086204028


