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DENOMINAÇÃO  METION Filosofia 
Grande Escolha DOC Beira Interior 2021 Great Choice DOC Beira Interior 2021 Pinhel, cidade histórica e repleta de 

tradição. Vulgarmente conhecida 
como Cidade Falcão, remonta aos 
tempos romanos enquanto castro pré-
histórico assim como à época da 
Reconquista Cristã da Península 
Ibérica enquanto reforço das suas 
defesas no tempo de D. Afonso 
Henriques. Este vinho, Pinhel Branco 
Grande Reserva advêm de vinhas 
tratadas em modo de produção 
integrada, e com vindima manual. 
Após criteriosa seleção das melhores 
uvas da casta Síria, é obtido este 
distinto vinho da Beira Interior. Uma 
agradável experiência sensorial é o 
que nos espera ao longo da prova.  
 
 
 
 
PHILOSOPHY 
Pinhel, historic city and full of 
tradition. Commonly known as “Falcon 
City”, dates back to Roman times as 
prehistoric fort as well as the time of 
the Christian Reconquest of the 
Iberian Peninsula while strengthening 
its defenses in D. Afonso Henriques 
time. This wine, Pinhel White Grande 
Reserva (“Great Reserve”) come from 
vineyards treated in integrated 
production mode, and manual 
harvesting. After criterious selection of 
the best grapes of Syria grape variety, 
it is obtained this distinctive wine of 
Beira Interior. A pleasant sensory 
experience is what awaits us 
throughout the tasting. 

CASTAS GRAIPS VARIETEIS 
100% SÍRIA 100% SÍRIA 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉTICAS ORGANOLYTIC CHARACTERISTICS 

ESPÉCIE: Branco 
ASPETO: Límpido 

COR: Citrina  
ESPUMA: Branca 

SPECIES: White  
ASPECT: Clear 

COLOR: Citrine  
FOAM: White  

ANALISES ANALYSIS 
Álcool (% vol.) –13.0 %  
Acidez Volátil (gr. Ac.acetico/l) – Inferior ao limite legal  
Acidez Total (gr. Ac.tartarico/l) – 5.28 gr/l.  
pH – 3.49 
Sulfuroso Total – Inferior ao limite legal 

Alcohol (% vol.) -13.0% 
Acidity Volatile (Ac Acceptable / l) - Less than the legal limit 
Total Acidity (tartaric acid / l) - 5.28 gr / l. 
pH = 3.49 
Sulfurous Total - Less than legal limit 

VINIFICAÇÃO VINIFICATION 
Utilização das mais modernas técnicas de tratamento racional da uva e 
fermentado com rigoroso controlo térmico e leveduras selecionadas  

Use of the most modern techniques for the rational treatment of grapes and 
fermentation with strict thermal control and selected yeasts 
 

MATURAÇÃO MATURATION 
Estágio em deposito de inox, para preservar a frescura e o aroma frutado. 
 

Stage in stainless steel tank, to preserve freshness and fruity aroma. 
 

CONSUMO SERVICE 
Servir aproximadamente a 12ºC Serve at approximately 12ºC 

GASTRONOMIA GASTRONOMY 
Excelente acompanhamento para pratos carnes e 
peixes gordos e queijos 

Excellent accompaniment to meat dishes and fish and cheeses 

NOTA DO ENÓLOGO: Luís Ribeiro NOTE FROM THE ENOLOGIAN: Luís Ribeiro 
Vinho elegante e equilibrado de acidez, conferindo-lhe presença e 
frescura de boca. Final de boca excelente e duradouro. 

Elegant wine and well balanced acidity, giving it presence and freshness of 
mouth. End of mouth excellent and long lasting. 

OBSERVAÇÕES COMMENTS 
  

 Capacidade da 
garrafa (ml) 

Código EAN-13 
da garrafa 

Número de 
garrafas por caixa 

Dimensões da caixa 
(m) (C x L x A) 

Volume da 
caixa (m3) 

Peso bruto da 
caixa (Kg) 

Código ITF-14 
da caixa 

Quantidade de 
caixas por palete 

Peso bruto da 
palete (Kg) 

Altura da 
palete (m) 

 

750 5602021000103 6 0.219 x 0.146x 0.33 0.1552 7.4 25602021000107 100 760 1.8  
2000 5602021000110 NA    NA     
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