
GÁUDIO LICOROSO DOC BRANCO

ANTÃO VAZ (100%)
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Vidigueira

%NCUUKHKECção

DOC Alentejo�

%NKOC 

Microclima Vidigueira. Clima mediterrânico com grande 

influência Atlântica, assim como uma ligeira continentalidade 

no período Primavera-Verão.
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8KPKHKECção

O Gáudio Licoroso tem início no talhão nº 3.1.6. da casta Antão 

Vaz, talhão esse com características próprias devido à sua 

localização, ótimas para o desenvolvimento de um fungo 

muito particular de nome Botrytes Cinera. Após a vindima, as 

uvas são submetidas à passerillage (processo de 

desumidificação das uvas), prática secular que visa a 

obtenção de uvas com elevada concentração de açúcares e 

compostos aromáticos. São depois desengaçadas e 

prensadas, e o mosto resultante permanece 24horas a uma 

temperatura de 8ºC, sendo depois decantado para as 

barricas de carvalho francês. O início da fermentação começa 

com o aumento da temperatura do mosto e com as leveduras 

naturais da própria uva a fim de revelar todo o seu potencial. 

A densidade e os açúcares são rigorosamente controlados até 

obtermos o equilíbrio pretendido, terminando assim a 

fermentação alcoólica com a adição de aguardente viníca 

envelhecida nas nossas barricas de carvalho francês. É então 

aqui iniciado o estágio de um ano em barrica, dando origem a 

este néctar memorável. 

Engarrafamento

A frio, enchimento semi-automático. 

#$8

�8º

Açucares Totais

1 I�FO� 

Acidez Total

3,87 I�FO��
#E. Tartárico)� 

Acidez Volátil

0,56 I�FO��
#E. Acético)� 

RJ

3,89

%Qr

Ambar 

%QPUWmo e condições de conservação��� 

Após 3 meses de engarrafmento, até 8 

anos. Manter em local fresco e seco ao 

abrigo da luz.

10ºc

Aroma

Mostra os aromas quentes e profundos 

do mel, das compotas de frutas brancas, 

dos frutos secos e das especiarias,

2rova e sugestões gastronómicas

Estruturado, de presença marcante, com 

um longo e persistente final. Celebre os 

momentos únicos com Gáudio Licoroso, 

juntamente com um doce conventual 

tipicamente Alentejano. Memorável!

Temperatura

de Consumo

�Garrafa� Caixa/1      Caixa/6�

1 1

50 ---
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22,58 23,5

6,3 8,5
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Dados logísticos����

Unidade (gaf.)�����

Volume (cl) 

Peso Bruto�(Kg)� 

Peso s/liquido(Kg)�

Altura (cm)�� 

Largura (cm)� 

Comprimento(cm)�

--- �---

Código de Barras EAN

Código de Barras ITF (caixa/1)

Código de Barras ITF(Caixas/6) 

T[RG�QH�EQTM 

%QTM�YGKIJV

�Natural

1,10 1,152

%QPVém Sulfitos

--- �---

DiâmetTo Ø (cm)� 

CCixas p/ Euro palGVe 

Caixas p/ US palete

5600291427224 

�5600291427538 
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