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CASTAS
45% Fernão Pires, 45% Arinto e 10%
Moscatel Graúdo.

VINIFICAÇÃO & ESTÁGIO
Fermentado em cubas de aço inox.

ENOLOGIA
Carlos Eduardo.

NOTAS DE PROVA
Aromas a fruta citrina com um leve floral.
Na boca revela ótima frescura e acidez
com final persistente e equilibrado.

VINHO

BRANCO
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LISBOA

A REGIÃO
A Indicação Geográfica Lisboa é uma das mais importantes regiões portuguesas,
em termos de área de vinha e produção de vinho. Formada por suaves colinas,
de relevo pouco acentuado, a IG Lisboa estende-se desde a capital de Portugal
para norte, até Pombal, sempre ao longo do litoral, numa faixa que não
ultrapassa os 40 km de largura. Região multifacetada, abarca diversas
denominações de origem, antigas e modernas, com características distintas
entre si. O clima é temperado, de influência atlântica, com Verão relativamente
ameno, mais fresco e húmido nas zonas mais próximas do mar, mais quente e
seco nas zonas protegidas pela serra de Montejunto.
A MARCA
A região de vinhos de Lisboa vai muito além dos espaços urbanos, evidenciando
vastas áreas onde a natureza se revela em todo o seu esplendor. Entre as zonas
mais litorais e a serra de Montejunto, passando pelos dois Parques
Naturais (Sintra-Cascais e Serras de Aires e Candeeiros), a região alberga uma
importante biodiversidade de flora e fauna, com destaque para as aves
migratórias e residentes. A marca Voo Real junta os apreciadores de vinhos de
qualidade aos aficionados das aves e do mundo natural, numa coleção que
brilha tanto na garrafa como no copo.

DADOS ANALÍTICOS
Teor Alcoólico
Acidez Total
pH

12,5%
5 (+/- 1)
3,3 (+/- 0,5)

DADOS LOGÍSTICOS
Peso Garrafa (Kg)
EAN
ITF
Nº Garrafas/Caixa
Nº Garrafas/Palete
Peso Caixa (Kg)
Volume Caixa (m3)
Nº Caixas/Fiada
Nº Fiadas
Caixas/Palete

1,17
5600390419373
15600390419370
6
600
7,2
11,1
25
4
100
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