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Real Batalha

Baga & Syrah 2015
S u b - Re g iã o D O P – E n c o s t a s D ’A i r e

TIPO / TYPE: T i n to / Red wine

GRAU ALCOÓLICO / ALCOHOL: 14%

Baga
Syrah

ENÓLOGO / OENOLOGIST: António Ventura
ENOLOGIA: A partir de uma das mais nobres
castas portuguesas que é a Baga, e de uma das
castas internacionais mais renomadas e plantada
por todo o mundo, a francesa Syrah, foi possível
este “blend” que cremos único e que assegura um
vinho de notável qualidade e singular perﬁl. Este
vinho foi viniﬁcado com as castas separadas após
vindima manual, em pequenas cubas de inox, com
temperatura de fermentação controlada e com
posterior estágio a seguir a fermentação
maloláctica, durante 9 meses em barricas de 225
litros de carvalho francês das melhores tanoarias.

Adega
Cooperativa
da Batalha CRL

ENOLOGY: From one of the most noble Portuguese
grape varieties that is Baga, and from one of the
most renowned international grape varieties and
planted worldwide, the French Syrah, it was possible
this "blend" that we believe unique and that ensures
a wine of remarkable quality and unique proﬁle. This
wine was viniﬁed with the separated grape varieties
after manual harvesting, in small stainless steel vats,
with a controlled fermentation temperature and with
a later stage following the malolactic fermentation,
during 9 months in barrels of 225 liters of French oak
of the best cooperages.

Côr rubi intenso, aromas complexos com
nuances de frutos secos, cânfora e menta,
alguma presença subtil da madeira de estágio
e com uma boca fresca de notável acidez,
taninos sedosos, proporcionam um ﬁnal
longo, agradável e persistente.

Intense ruby color, complex aromas with nuances
of dried fruit, camphor and mint, some subtle
presence of stage wood with a fresh mouth of
remarkable acidity, silky tannins, providing a long,
pleasant and persistent ﬁnish.

Deve ser bebido entre 16 a 18º C.

Should be served between 16º and 18ºC.

Acompanha pratos de
carne vermelha e caça.

Great combination with several
red meat dishes and game.
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