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Ravasqueira lança o primeiro varietal de Nero d’Avola
Home \ Notícias \ Ravasqueira lan ça o primeiro varietal de Nero d’Avola
hoje às 14:57

O vinho insere-se na linha Ravasqueira Flavours e, ao que sabemos, é
o primeiro varietal português com a casta italiana Nero d’Avola.
Ravasqueira Flavours Italianas ‘ NA 2010 é o estranho nome que podemos ler
no rótulo deste novo vinho da norte -alentejana Herdade da Ravasqueira. A
responsabilidade enológica coube a Rui Reguinga e ao enólogo residente
Paulo Peças, com viticultura de João Pedro Pereira. O vinho estagiou em
barricas de carvalho francês durante 16 meses e exibe um teor alco ólico de
14%.
Recorde-se que Nero d ’Avola é a mais importante casta tinta da Sicília, mas é

Partilhar

também das castas mais importantes no resto da It ália. O nome vem-lhe da
cidade de Avola, no sul da Sicilia e faz vinhos que podem ser comparados aos
de Syrah de zonas quentes, com taninos suaves e sabores de fruta madura e
especiaria. Esta variedade de uva gosta de climas quentes e secos e é por
isso que adquire a sua maior fama na Sicília.
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Português na Califórnia já tem vinho (149 visualizações) Ler mais
2008 é ano Pêra-Manca (389 visualizações) Ler mais
Cerca de 55.000 pessoas visitaram a 3ª Edição do Mercado de Sabores (74 visualizações) Ler mais
Grandes vencedores no Concurso do Douro Superior (1561 visualizações) Ler mais
Luís Cabral de Almeida é o novo en ólogo da Herdade do Peso (277 visualizações) Ler mais
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Sabia que o nosso sistema de pesquisa aceita wildcards e que pode efectuar pesquisas das mais variadas formas?
Wildcards aceites: * e % (são equivalentes).
Exemplos :
douro ou *douro*. Todas as ocorr ências que contenham douro.
douro*. Todas as ocorr ências que terminem com douro.
*douro. Todas as ocorr ências que iniciam com douro.
museu *douro. Todas as ocorr ências que contenham museu e douro ignorando o texto existente entre os termos.

