SEGURO de Coleções
3 Conselhos para começar a colecionar vinho e como conservá-lo

1. Estabelecer um objetivo

2. Como escolher um vinho?

Vai colecionar por prazer ou por investimento?
Organize a sua adega com base nisso.
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Ter formação e conhecimento são fundamentais.
Na hora de comprar um vinho deve saber:
• A colheita e o estado da mesma
• O produtor
• Quem vende
• Como foi preservado
• Se existe mercado para esse vinho
• Como vai envelhecer
• Quando deve ser consumido

3. Como conservar o vinho?
Guardar o vinho num local escur.o
Conservar a uma humidade de pelo menos 70%.
Se não tiver uma adega pode colocar uma tigela
com água no local de armazenamento.
Manter uma temperatura constante de 13ºC. Dois
dias a 30ºC, por exemplo, podem provocar danos
sérios ao vinho.
Colocar as garrafas na horizontal, direitas e sem
agitar. O vinho deve estar em contacto com a
cortiça (da rolha).
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Avaliar o valor da coleção sempre com um
especialista e segura-la sempre pelo seu valor real.
Proteja o acesso à adega ou ao local de
armazenamento com fechaduras de segurança e,
se possível, com alarme, como se de joias ou
outros objetos valiosos se tratasse.
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