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DENOMINAÇÃO 
Madeira D.O.P 
 
CASTAS 
Malvasia 
 
ZONA DE CULTIVO E 
VINIFICAÇÃO 
São utilizadas diversas vinhas de 
qualidade da área do Arco de São Jorge 
e Fajã dos Padres (20%). 
Uvas prensadas em prensa pneumática.  
Interrupção da fermentação através da 
adição de álcool vínico. (96%) 
Vinho envelhecido em casco de 
carvalho francês segundo o método 
tradicional de “Canteiro”. 
 
LOTEAMENTO 
Para a construção deste lote procuro 
sempre escolher os Malvasias que mais 
gosto, quase todos classificados com 
notas tiradas ao longo das minhas 
provas de rotina ao longo do ano. 
Quando os vou provar de novo 
confronto-me com momentos de puro 
prazer, mas também algumas vezes, com 
momentos de despedida porque alguns 
desses vinhos são os últimos litros que 
ainda restam num casco. De vinhos que 
se acabam nos cascos também se fazem 
outros como é o caso deste Malvasia. 
Uma vez mais optei pelo loteamento de 
vinhos mais jovens com outros mais 
velhos conseguindo assim, neste 
casamento de gerações bem distintas, 
um vinho que apresenta um impacto 
inicial muito moderado no nariz ao qual 
se segue uma explosão de elegantes 
sabores com realce para a longa acidez 
no final de boca. 
Foram engarrafadas 874 unidades todas 
individualmente numeradas.  
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Álcool: 19,36% Vol. 
Baumé: 4 
Açucares Totais: 97,6 g/dm3,  
Acidez volátil: 0,96 
pH:  3,36 
 
SERVIÇO E GUARDA DO VINHO 
Este vinho foi envelhecido em pipas e 
engarrafado sem o uso de caramelo. 
Para desfruta-lo em pleno 
recomendamos servi-lo ou fresco (12ºC) 
ou a temperatura ambiente (19ºC). 
Aconselhamos que o vinho seja arejado 
de forma a poder desfrutar das suas 
melhores qualidades. 
 
NOTAS DE PROVAS E 
HARMONIAS 
Este vinho foi filtrado e não requer 
decantação. Foi engarrafado pronto a 
beber mas aguenta-se em boas 
condições após a sua abertura. 
Este vinho acompanha bem Creme 
Brullee e patés de Foie Gras. 
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DENOMINATION 
Madeira  D.O.P. 
 
GRAPE VARIETIES 
Malvasia 
 
VINEYARDS AND 
VINIFICATION  
Grapes came from various quality 
vineyards from Arco de São Jorge and 
Fajã dos Padres (20%). 
Grapes were pressed in a pneumatic 
press. Arresting of fermentation takes 
place at the desired degree of sweetness 
by adding vinic alcohol. (96%) 
This wine was aged in casks of French 
oak in the traditional “canteiro” system.  
 
MATURATION & BOTTLING 
For this blend I had to choose from my 
favourite Malvasia wines, all of them 
already rated according to my tasting 
notes taken along the year. Tasting them 
again is always a huge pleasure although 
it can be a little sad too as some of them 
are the last liters left in a cask. But then, 
again the ending of some of these wines 
represent the birth of others which is 
the case of this 20 year old Malvasia lot 
10292. Once again I chose to blend 
younger wines with older ones obtaining 
from this marriage of distinct 
generations a wine that at the beginning 
has a very moderate impact on the nose 
but is then followed by an explosion of 
elegant flavours where the long acidity 
at the end of the mouth really stands 
out.   
We bottled 874 units, all individually 
numbered. 
 
TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Alcohol :19,36% Vol. 
Baumé: 4 
Total sugar: 97,6 g/dm3 
Volatile acidity: 0,96 
pH: 3,36 
 
SERVING & CELLARAGE 
This wine was naturally aged in cask and 
bottled without the use of caramel. To 
show it at its best serve between larder 
(12ºC) and low room temperature 
(19ºC). If you get a chance to aerate the 
wine it will help show its best features.  
 
TASTING NOTES AND 
HARMONIES 
This wine was filtered and does not 
require decanting. It was bottled ready 
for drinking and will keep well once 
opened. You may enjoy this wine on its 
own, but will also provide a wonderful 
accompaniment to crème brullée, sticky 
toffee pudding or even pate de Foie 
Gras. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

MADEIRA 
BARBEITO 

 
MALVASIA  20 ANOS 

Lote 10292 
MALVASIA 20 YEAR 

OLD lot 10292 
(Doce/Sweet) 
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