
LEGADO BRANCO

VINHO BRANCO | WHITE WINE

ALC. 12,5% VOL

750 ML

Classifi cação | Classifi cation: DOC

Tipo | Type: Vinho Branco | White Wine

Castas | Grape Varieties: 100% Chardonnay

Álcool | Alcohol: 12,5% vol.

Região | Region: Bairrada

Ed. Limita 2019

Aspeto | Aspect: Cristalino. Crystalline.

Acondicionar em lugar fresco e humidade moderada ao abrigo da luz. Não é aconselhável o consumo 
a grávidas e menores de idade. Contém sulfito.
Store in a cool place, of moderate humidity and protected from the light. Not advisable for pregnant 
women and  munors, Contains sulphites.

Capacidade
Capacity

(mL)

Tipo de garrafa

Type of botle

(mL)
EAN 13

Garrafas por caixa

Bottles per case

Dimensão Caixa 
(CxLxA)

Case Size
(LxWxH) 

Peso Bruto Caixa 
(Kg)

Case Gross Weight 
(Kg)

ITF 14

2750 bordalesa pesada | heavy 
bordeaux 4.20.315x0.110x0.310

Vinhos António Marinha, Anadia, Portugal | Tel. 919 508 280 | dm@vinhosantoniomarinha.pt | www.vinhosantoniomarinha.pt

Cor | Color: Palha dourado. Golden straw

Aroma | Aroma: Frutado, fresco, com lig notas a futa de polpa branca casado 
com lig notas de madeira. Fruity, fresh, with notes of white pulp futa married with 
notes of wood

Sabor | Flavor: Intenso, com notas de compota e alguma frescura cítrica. 
Persistente e elegante. Intense, with notes of jam and some citrus freshness. 
Persistent and elegant.

Vinifi cação | Winemaking: Desengace total, inicio de fermentação em cubas 
de inox com temperatura controlada e a meio da fermentação entra em barricas de 
500ltr. Total destemming, fermentation starts in stainless steel vats with controlled 
temperature and in the middle of fermentation it goes into 500ltr barrels.

Maturação | Maturation: Estágio de 12 meses em barricas de 500ltr de carvalho 
francês e de 12 meses de estágio em garrafa. 12 months aging in 500ltr French oak 
barrels and 12 months aging in bottle.

Longevidade | Longevity: 5 anos. 5 years.

Sugestão de consumo | Food pairing: Excelente como entrada e 
acompanha bem pratos de peixe e carne assados. Excellent as a starter and goes 
well with roasted fish and meat dishes.

EDIÇÃO LIMITADA DE 400 GARRAFAS

Temp de consumo | Consumption temperature: 8 a 10ºC
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