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CASA FERREIRINHA AAF ANTÓNIA ADELAIDE FERREIRA TINTO 2015

TIPO: 
Tranquilo

CATEGORIA: 
Reserva

COR: 
Tinto

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: 
DOC Douro

REGIÃO: 
Douro

PAÍS DE ORIGEM: 
Portugal

VITICULTURA SUSTENTÁVEL: 
Sim

O VINHO

Casa Ferreirinha AAF Antónia Adelaide Ferreira Tinto é um vinho de grande qualidade, complexo e elegante,

de edição limitada, produzido em homenagem a Dona Antónia Adelaide Ferreira.

NOTAS DE PROVA

Cor rubi de boa profundidade. Aroma intenso e muito complexo, com notas de frutos secos como avelã,

floral, resinoso, a cedro e a caixa de tabaco, especiado, a pimenta e a cravinho, pedregoso, e com uma

madeira discreta muito bem integrada. Na boca tem um excelente volume, acidez viva bem envolvida,

taninos firmes de muito boa qualidade, notas especiadas, a pimenta e a cravinho, apresentando um final de

grande elegância e harmonia.

ANO VITÍCOLA

O ano de 2015 foi um ano seco ao longo da maior parte do ciclo vegetativo, com o mês de março a

registar cerca de 50% menos precipitação. Entre abril e maio a temperatura média foi superior à normal.

Registaram-se 3 ondas de calor, junho e julho com temperaturas máximas superiores a 40ºC, com

impacto ao nível da videira e maturação da uva. O clima provocou um adiantamento do ciclo vegetativo

de cerca de 1 a 2 semanas.

ENÓLOGO: 
Luís Sottomayor

CASTAS: 
40% Touriga Nacional, 35% Touriga Franca, 20% Vinhas Velhas, 5% Sousão

VINIFICAÇÃO

É vinificado na Adega da Quinta da Leda, com tecnologia apurada, a partir de lotes de uvas

provenientes das quintas da Leda, Seixo, Caêdo, Sairrão e Porto. As uvas são vinificadas por castas ou

em lotes escolhidos na vinha. Após suave esmagamento e desengace total, as uvas são encaminhadas

para as cubas de inox, onde se realiza a fermentação alcoólica. Realiza-se uma longa e suave

maceração, com temperatura controlada.

MATURAÇÃO

Realiza a fermentação maloláctica em barricas de carvalho francês. Segue-se a maturação, durante

cerca de 24 meses, em tonéis de carvalho francês. O lote final é elaborado com base na seleção dos

melhores vinhos, resultantes das inúmeras provas e análises efetuadas durante este período.No sentido

de preservar a mais alta qualidade, apenas é submetido a uma filtração antes do engarrafamento. 

GUARDAR

Pronto a consumir. Beneficia de um estágio em garrafa entre 5 a 10 anos, mantendo-se contudo, no

seu melhor, por vários anos. Conservar a garrafa na posição horizontal, ao abrigo da luz e do calor.

SERVIR

É natural a formação de depósito em garrafa. Após o 2º ano, do seu engarrafamento, recomenda-se que a garrafa deverá ser colocada ao 'alto' na

véspera e decantada, antes do vinho ser consumido. Servir entre 16ºC-18ºC.

DESFRUTAR: 

Ideal para acompanhar queijos, pratos de carnes vermelhas e de caça. 

DETALHES TÉCNICOS

Álcool: 14% | Acidez Total: 5,5 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 0,6 g/L | pH: 3,7

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Álcool: 11.1g/100mL | Açucar: 0.1g/100mL | Valor Energético: 84kcal (353 kJ)/100mL | Adequado para Vegans: Sim | Adequado para Vegetarianos:

Sim | Sem Glúten

PRODUÇÃO INTEGRADA

As uvas utilizadas neste vinho foram produzidas em conformidade com as diretrizes de Produção Integrada de Agricultura Sustentável, tal como definido

pela Organização Internacional de Luta Biológica contra Organismos Nocivos (OILB/IOBC): www.iobc-wprs.org/ip_ipm/IOBC_IP_principles.html. O

rigoroso cumprimento dessas práticas é certificada por uma organização independente, reconhecida pelo Estado Português.

RESPONSABILIDADE, QUALIDADE E INOVAÇÃO

Uma empresa familiar inovadora, focada na criação e no desenvolvimento de marcas portuguesas de vinho de qualidade superior a nível global, a

Sogrape Vinhos é um membro ativo da iniciativa "Vinho com Moderação", e está certificada segundo os mais altos padrões mundiais de qualidade e

segurança alimentar.
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