
    

WINE DESCRIPTION / FICHA DE PRODUTO 

COSSART GORDON COLHEITA BUAL 2008 

JAN.17 | English · Português www.cossartgordon.com 

Especificações Técnicas 

Álcool: 19,1% 

Acidez volátile: 0,48 g/l 

Acidez Total: 6,75 g/l (ácido tartárico) 

pH: 3,32 

Baumé (20ºC): 2,7 

Açucares Redutores: 86,3 g/l 

Notas de Prova 

Límpido, cor topázio com laivos de dourado. Característico e intenso 
bouquet de Vinho da Madeira, com frutos secos (especialmente figos e 
ameixas) e notas de baunilha e madeira. Meio doce, aveludado e 
encorpado, em excelente equilíbrio com a acidez. Longo fina de boca 
com um toque de toffee. 
 
 

 

 

 50cl     

Bottles: 4.000     

 

GRAPE VARIETIES 
Bual 

PRODUCT DESCRIPTION 

Cossart Gordon's Colheita 2008 is a single 
harvest Madeira wine. Like other Madeiras, 
the wine undergoes a unique aging process 
(the ‘canteiro’ method); whereby the wine is 
cask-aged using the natural heat of the island. 
Over time, the casks are moved from the 
warmer upper floors of the lodge, to the lower 
cooler floors where it completes its ageing 
development. This process gives Madeira its 
unique flavor and incredible longevity.  

 

BOTTLING YEAR 
2016 

CASTAS 
Bual 

DESCRIÇÃO DE PRODUTO 

O Cossart Gordon Colheita 2008 é um Vinho 
da Madeira de um só ano. Tal como os outros 
estilos de Madeira, o vinho sofre um processo 
de envelhecimento em casco que é único 
(método de “canteiro”), nos quentes sótãos do 
armazém, durante muitos meses. Este 
processo, transmite ao vinho aromas e 
sabores únicos e dá-lhe uma grande 
longevidade. Após este aquecimento suave e 
natural, o vinho é envelhecido em casco num 
local mais fresco do armazém, por um período 
de tempo variável.  

ANO DE ENGARRAFAMENTO 
2016 

Specification 

Alcohol by Volume: 19.1% 

Volatile Acidity: 0.48 g/l 

Total Acidity: 6.75 g/l (tartaric acid) 

pH: 3.32 

Baumé (20ºC): 2.7 

Reducing Sugar: 86.3 g/l 

Tasting Notes 
Clear, topaz colour, with golden highlights. Characteristic and intense 
Madeira nose, revealing a bouquet of dried fruits (especially figs and 
prunes) and notes of vanilla and oak. Medium sweet, smooth and full-
bodied, balanced perfectly by a very fine acidity. A long aftertaste with 
toffee flavours. 
 
 

 

 

 50cl     

Bottles: 4,000     

 


