
 

BLANC DE NOIR SUPER RESERVA 

Distribuído por: 

 
w w w . d i r e c t w i n e . p t  

Designação Produto Sílica Espumante Super Reserva Bruto “Blanc de Noir” 

Castas 100% Baga  
 

Tipo de solo Argilo-Calcário 
 

Denominação de Origem 
 

Apesar das uvas serem 100% da denominação Bairrada, optou-se por registar IVV para poder 
ser “non vintage”, ou seja, sem data de colheita. 

Graduação 12,0%  alc/vol. 
 

Viticultura e Vinificação Vindima manual em cestos de 20 kg. A vindima é feita mais cedo do que o normal, 

começando no início de Agosto, para se obter acidez muito firme e maturações de açúcar 

baixas. Cada lote de uvas vindimadas descansa em câmara frigorífica durante 24 horas antes 

de serem prensadas, sem desengace, muito lentamente, durando cada prensagem cerca de 5 

horas! Apenas o mosto obtido da prensagem até aos 0,5 bares é usado, isto para evitar 

qualquer tipo de sabor mais herbáceo ou vegetal, muito característico na casta baga quando 

vindimada tão cedo. O mosto fermenta a temperatura controlada (18 Cº) em tanques de aço 

inox. Antes do final do ano, o vinho base é preparado para se iniciar a segunda fermentação 

em garrafa. Uma vez terminada a segunda fermentação, o vinho espumante é estagiado em 

contacto com as borras durante um período muito extenso, que pode ir até 5 anos. O 

dégorgement é feito tradicionalmente, “à la volée”, ficando pronto para sair para o mercado. 

Método de produção Método Tradicional (2ª fermentação em garrafa) 
  
Estágio Estágio na garrafa, antes do dégorgement, por um período de até 48 meses nas caves do 

Solar de São Domingos, a uma temperatura constante de 12 Cº. 
  
Produtor do lote Raul A. Riba D’Ave 
  
Notas sobre o produto Trata-se de um espumante de cor brilhante, ligeiramente cobreada. 

No nariz é muito pedregoso e contido, com notas cítricas. Na boca é 
muito vivo e seco, com uma acidez finíssima e muito refrescante. 
Devido ao longo estágio, tem uma bolha muito fina, integrada e 
persistente. É um espumante extra bruto, austero, mas que não 
cansa e convida sempre a mais um golo. 
 

 

Sugestões Serviço Servir entre 6 e 8 Cº. É muito versátil, sendo ideal para acompanhar 
pratos intensos que necessitam de um vinho que ajudem a refrescar 
o palato. Bons exemplos são a Lampreia à Bordalesa ou o Leitão à 
Bairrada. No entanto, é com charcutaria (presunto Pata Negra e 
afins) que brilhará intensamente. 
 

Consumo Sempre! 

 


