
  

 
                                      ROLA RESERVA DOURO DOC WHITE 2019 

 
TECHNICAL SHEET 

FICHA TÉCNICA 
 

Conditions 

  The year 2018/2019 was very different in reference to the climate, 

comparing to the last 5 years. The Winter was cold and dry, the Spring cold 

and extremely rainy and the Summer, in a first phase, cold and rainy and a 

second phase, warm and extremely dry.  

  After a late sprouting, the precipitation occurs during a big part of the 

vegetative cycle allowing a good development to recuperate of the 2018 

hydric stress of the vine. The production potential of 2019 was high but the 

climate instability became a reduction factor, either by the early mildew 

appearance in June and July and the scaling and dehydration more at the end. 

The Harvest initiate in the first days of September in good climate conditions. 

The musts this year will have a great quality, good sugar level, acidity and 

phenolic compounds. 

 
Grape Origins  
ROLA Douro White shows the unique character of the different areas of the 
Douro region. The grapes for this wine are grown in one plot, where we have 
found vineyards that we feel express the freshness of Douro. These are 
plantations with 40 years of age, with a mixed plantation of many varieties, 
such as Viosinho and Rabigato mainly. 
 
Vinification and ageing 
All grapes are de-stroked and proceed pelicular maceration with low 
temperature (8° Celsius). After, their crushed by a pneumatic press and the 
resulting must decanted for 24 hours to stainless steel vats of 2500 liters. 
Alcoholic fermentation with controlled temperature at 14° Celsius in French 
oak barrels.  
 
Bottling: APRIL 2020. We bottled 3000, 75cl, bottles. 
 
 
Notes 
ROLA Reserva Douro White is an elegant white wine in the nose, with 
touches of apricot and white flowers with the complexity of the wood. In the 
mouth this wine reveals freshness and minerality with a beauty acidity that 
gives a long finish on the palate.  

Condições 
O ano vitícola de 2018/2019 caracterizou-se por ser um ano 

anómalo do ponto de vista climático, em comparação com a 

evolução dos últimos 5 anos. O Inverno foi frio e seco, a Primavera 

fria e extremamente chuvosa e o Verão, numa primeira fase, frio e 

chuvoso e numa segunda fase, quente e extremamente seco. 

Após um abrolhamento mais tardio, a ocorrência de precipitação ao 

longo de grande parte do ciclo que permitiu um bom 

desenvolvimento vegetativo, permitindo uma boa recuperação da 

vinha, face à intensidade do stress hídrico ocorrido em 2018. No 

entanto, apesar do potencial produtivo ser particularmente elevado 

em 2019, a instabilidade climática exerceu um impacto significativo 

na redução desse potencial, quer pela nocividade anormal do míldio, 

ao longo dos meses de Junho e Julho, quer pelos efeitos de escaldão 

e desidratação, numa fase posterior. A vindima iniciou-se em início 

de Setembro, com cerca de 10 dias de atraso, face a media, 

decorrendo sob boas condições climáticas, praticamente sem 

ocorrência de precipitação e temperaturas amenas a altas. A colheita 

proporcionou mostos de grande qualidade, com bom nível de 

açúcar, acidez e compostos fenólicos. 

 
Origem das uvas 
ROLA Douro Branco mostra o carácter único e diferenciado da 
região, onde encontrámos as vinhas que sentimos expressar o 
Douro que conhecemos. São plantações com 30 anos de idade, 
com várias castas, como Viosinho e Rabigato maioritariamente. 
 
 
 
Vinificação e envelhecimento 
Uvas desengaçadas  e com maceração pelicular a 8° Celsius, 
depois são ligeiramente esmagadas em prensa pneumática, 
sendo o mosto resultante decantado para cubas de aço inox de 
2.500 litros durante 24 horas. Decorre a fermentação alcoólica a 
14° Celsius. 
 
Engarrafamento: ABRILde 2020. Foram produzidas 3000  
garrafas de 75cl. 
 
Notas 
ROLA Reserva Douro branco é um vinho branco elegante no 
nariz, com toques de alperce, flores brancas e com 
complexidade da madeira. Na boca, este vinho revela-se 
extremamente fresco com bastante mineralidade, com  uma 
acidez equilibrada que demonstra um fim de boca longo e 
persistente. 

Enólogo / Winemaker: Ana Rola  

  



Análise / Analysis  
Álcool / Alcohol: 12,5 % vol 
Acidez total / Total acidity: 5,0 g/l 
Acidez volátil / Volatile acidity: 0,3 g/l 
pH: 3,25 
SO2 total / Total SO2: 130,0 mg/l 
Açúcares totais / Total sugars: 0,6 g/l 

 
Embalagem / Packaging 

Caixa de madeira de 3 garrafas 
Europaletes / Euro-pallets (1,20 x 0,80 m2):  
Paletes normais / Normal pallets (1,20 x 1,00 m2):  
Dimensões caixa (A/L/C) / Case dimensions (H/W/L):  
Peso bruto / Gross weight:  
Peso líquido / Net weight:  

Vendas e apoio comercial / Sales and customer support 

anarola@quintaderemostias.pt 
 

 


