DA FAMÍLIA FARDO
BORDÔ – BAG in BOX 3 litros
ORIGEM: Farroupilha – Serra Gaúcha - RS
PRODUTO: Da Família Fardo
SAFRA: 2015
TIPO DE UVA: Bordô
GRAU ALCOÓLICO: 11,0%
ALTITUDE: 750 metros.
CLIMA: Temperado.
SOLO: Profundo, argiloso, arenoso e fértil.
SISTEMA DE CONDUÇÃO: Latada.
COLHEITA: Manual com seleção de cachos.
MACERAÇÃO: Uma semana com as cascas.
FERMENTAÇÃO: Aço inóx com controle de T°C.
ESTOCAGEM: Tradicionais pipas de madeira (grapia).
ENGARRAFAMENTO: Janeiro de 2016.
NÚMERO DE CAIXAS: 500.
LOTE: Jan 2016 Lote 010
ESTILO: Vinho tinto jovem, leve e frutado.
GASTRONOMIA: Vinho orientado a pratos que unem simplicidade e leveza como
entradas com pães, patês, presuntos, salames, copas, queijos frescos e legumes
recheados. No prato principal as aves e carnes suculentas refogadas, assadas ou
recheadas se equilibram com a sua estrutura leve e equilibrada, combina bem
também com pizzas, massas de molho vermelho e para acompanhar as sapecadas
de pinhão nos dias frios de inverno. Temperatura 13 a 15°C
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
VISUAL: Como é de sua natureza, a uva Bordô origina vinhos de cor intensa e muita
vivacidade e tonalidades vermelho violeta intensos.
AROMA: De grande originalidade e tipicidade, os vinhos desta uva apresentam uma
riqueza de novas frutadas que lembram amoras, morangos, framboesas e cerejas.
No passado os imigrantes italianos também o chamavam de “Vin de Fragola” ou
“Fragolino”.
SABOR: É um vinho de paladar bem marcado e suculento, sua estrutura leve e o
acidez refrescante deixam o vinho fácil de beber e muito frutado e jovial.
A EMBALAGEM INOVADORA:
•

•

Tanto a bolsa plástica quanto a válvula interativa são constituídas de materiais
que barram a entrada de oxigênio, preservando assim as propriedades do vinho
da primeira até a última taça.
Considerando seu formato, as caixas chegam a um melhor aproveitamento dos
espaços, facilitando o seu transporte e armazenamento em casa, inclusive para
a acomodação na geladeira.

As caixas são confortáveis e convenientes, em função da embalagem ser segura,
descartável, higiênica e de fácil manuseio.

VINÍCOLA AMBROSIO FARDO LTDA

Rod. BR 116, n˚550, km 69
Quatro Barras – PR – Brasil
+55 41 3672 1693

contato@familiafardo.com.br
www.familiafardo.com.br

