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Maugénio
Frisante Gaseificado Branco

País: Portugal 
Região: Bairrada
Clima: Mediterrânico
Solo: Argilo-calcário

Tipo: Frisante Gaseificado Branco
Castas: MªGomes, Bical e Arinto
Produção média: 80hl/ha
Método de cultivo (Condução): Cordão 
Duplo Guyot

Teor alcoólico: 11% vol.; Acidez total: 6,5g/l; 
ph: 3,2; acúcares:<12g/l

Vinificação: Desengaço total. Maceração a 
frio durante 4 horas, seguido de uma 
fermentação alcoólica a temperatura 
controlada entre os 16 a 18ºC.

Notas de Prova: Apresenta uma cor citrina, 
aspecto límpido, brilhante e ligeiramente 
efervescente. É um vinho suave e fresco, com 
aroma jovem e frutado.

Gastronomia: Acompanha na perfeição 
pratos de peixe e carnes grelhadas, assim 
como mariscos e saladas.

Conservação: Conservar em lugar fresco e seco.

Temperatura: Servir à temperatura de 6˚C.

Notas: 

Produtor: Casa de Sarmento S. A. 
Enólogo: Mário Dias Ferreira
Qualidade: Cláudia Fernandes

Olha, vai ver se eu estou lá fora e pelo caminho dá uma volta ao bilhar grande mas seja como for desampara-me a loja e vê se te enxergas por que eu já não te posso ver nem pintado e não há paciência que resista: não me moas o juízo põe-te a milhas, vai atazanar a paciência a outro, desaparece da minha vista e não voltes tão cedo porque tenho mais que fazer: ouve lá, ó lesma, eu não te disse que não queria ver a tua cara por aqui tão cedo! Julgas que eu estou a reinar mas não estou. Vai lá pentear macacos ou plantar batatas mas sai da minha vista e não te fiques por aí a olhar pró balão e pára de me azucrinar os ouvidos porque já me está a chegar a mostarda ao nariz. Quem é que te encomendou o sermão ó pedaço de asno, não percebes que isto não está para graças e que eu não estou pelos ajustes: até parece que estás a mangar comigo mas eu é que não brinco com coisas sérias. Vê se te portas como um homenzinho e não julgues que isto fica por aqui porque ainda está para nascer quem me coma as papas na cabeça: anda cá ó pascácio: tens sorte que se não fosse eu quem é que te aturava?   


