Teoria Branco 2017
Este Vinho reflete a paixão com que cuidamos das nossas uvas. É a combinação de várias castas,
provenientes de cotas altas da Região Demarcada do Douro.. Malvasia Fina, Gouveio Fernão Pires
, Rabigato e um pouco de vinhas velhas. De cor citrina, aroma fresco, frutado e equilibrado.
Ótimo aperitivo e para acompanhar pratos de peixe e mariscos. Servir a uma temperatura de 8-10ºC
This Teoria wine reflects the passion we have for our grapes. It is the combination of several
varieties from higher levels of the Douro region, Malvasia Fina, Gouveio, Fernão Pires , Rabigato
e a small quantity of Old Vine varieties. It has a citrus colour, fresh aroma, fruity and balanced.
Great as an aperitif or to accompany fish and shellfish. Best served at 8-10 ºC

Álcool – 12,5% Vol.
Acidez Total – 5.7 g/L (Ác. Tartárico)
pH – 3,15
Acucares: 1.5 g/dm3
Embalagem:
Caixa: 6 x 750 ml
Medidas: 327 x 231 x 149
Peso Bruto: 7,3 Kg

Teoria Produção e Comercio de Vinhos, Unip. Lda – Vila Real – Portugal
Telm. 93 7667035 / 93 6284225
Email : dinisteoria@gmail.com / rosateoria@gmail.com

Teoria Touriga Nacional 2016
É proveniente da casta Touriga Nacional, vinificada em lagar, com
posterior estágio em barricas de carvalho Francês e Americano.
Cor Violácea, marcado pelos aromas de fruta preta e floral típico da
casta.
Servir entre 16 a 18ºC.

It is from Touriga Nacional, vinified in mill, with later stage in barrels
of french and american oak.
Violet Colour, marked by aromas of black fruit and floral typical of
the variety.
Serve at 16-18 º C.

Álcool – 14,15 % Vol.
Acidez Total – 4,83 g/L (Ác. Tart.)
pH – 3,77
Acucares: .6 g/dm3
Embalagem:
Caixa: 6 x 750 ml
Medidas: 327 x 231 x 149
Peso Bruto: 7,3 Kg

Teoria Produção e Comercio de Vinhos, Unip. Lda – Vila Real – Portugal
Contacto – 937667035 –936284225
Email – dinisteoria@gmail.com / rosateoria@gmail.com

Teoria Reserva Tinto 2015
Teoria é proveniente da mistura das castas Touriga Nacional, Touriga Franca e
Tinta Roriz, vinificadas em lagares, com posterior estágio em barricas de
carvalho americano.
Com uma cor violácea, marcado pelos aromas de fruta preta, especiarias e
baunilha; possui uma estrutura de taninos firmes e elegantes.
Servir entre 16 a 18ºC.

Teoria is derived from combining the Touriga Nacional, Touriga Franca and Tinta
Roriz, fermented in vats, with later stage in american oak barrels. With a violet
color, marked by aromas of black fruit, spice and vanilla; has a structure of firm
tannins and elegant. Serve at a temperature of 16 to 18 ° C.

Álcool – 13,0 % Vol.
Acidez Total – 4,7 g/L (Ác.
Tartárico)
pH – 3,,61
Acucares: .6 g/dm3
Embalagem:
Caixa: 6 x 750 ml
Medidas: 327 x 231 x 149
Peso Bruto: 7,3 Kg

Teoria Produção e Comercio de Vinhos, Unip. Lda – Vila Real – Portugal
Contacto – 937667035 –936284225
Email – dinisteoria@gmail.com / rosateoria@gmail.com

Teoria Vinhas Velhas Grande Reserva 2015
Teoria resulta da combinação de várias castas, provenientes de vinhas velhas da
região do Douro, vinificadas em lagares, com posterior estágio em barricas de
carvalho francês e americano. Possui uma cor rubi fechada, com um aroma de
fruta madura muito complexo; na boca apresenta-se encorpado, equilibrado e
persistente. Um longo final completa o prazer da degustação deste
impressionante vinho. Servir de 16 a 18 ºC.
Teoria is a combination of several varieties, from old
vines in the region the Douro, vinified in mills with
later stage in barrels of french and american oak. It
has a ruby colour closed, with an aroma of ripe fruit
too complex, the mouth it is balanced and persistent,
a long finish complete the pleasure of tasting this
impressive wine. Serve at 16 to 18ºC.

Álcool – 13,5% Vol.
Acidez Total – 5,40 g/L (Ác. Tartárico)
pH – 3,51
Acucares: .6 g/dm3
Embalagem:
Caixa: 6 x 750 ml
Medidas: 327 x 231 x 149

Peso Bruto: 8,5 Kg

Teoria Produção e Comercio de Vinhos, Unip. Lda – Vila Real – Portugal
Contacto – 937667035 –936284225
Email – dinisteoria@gmail.com / rosateoria@gmail.com

Teoria Vinhas Velhas Reserva Branco 2015
Teoria resulta da combinação de várias castas provenientes de vinhas velhas de cotas
altas da região do Douro. Fermenta em barricas de carvalho francês, com estágio de 4
meses, com batonnage conferindo-lhe uma prova elegante e intensa, apresenta uma cor
citrina, aroma fresco, frutado e complexo. É ótimo como aperitivo e para acompanhar
pratos de peixe e mariscos. Servir a uma temperatura de 8 a 10ºC.

Teoria is a combination of several varieties, from old vines
high in the Douro region. Fermented in french oak barrels,
with 4 months ageing, with batonnage giving it an elegant
and intense taste; it has citrus colour, fresh aroma, fruity and
complex. It is great as an aperitif and to accompany fish
dishes and seafood. Serve at temperature 8 to 10º c

Álcool – 13,50 % Vol.
Acidez Total – 5,9 g/L (Ác. Tartárico)
pH – 3,26
Acucares: 1g/dm3
Embalagem:

Caixa: 6 x 750 ml
Medidas: 327 x 231 x 149
Peso Bruto: 7,3 Kg
Teoria Produção e Comercio de Vinhos, Unip. Lda – Vila Real – Portugal
Contacto – 937667035 –936284225
Email – dinisteoria@gmail.com / rosateoria@gmail.com

