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CASA FERREIRINHA ANTÓNIA ADELAIDE FERREIRA BRANCO 2015

TIPO: 
Tranquilo

CATEGORIA: 
Reserva

COR: 
Branco

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: 
DOC Douro

REGIÃO: 
Douro

PAÍS DE ORIGEM: 
Portugal

O VINHO

Casa Ferreirinha Antónia Adelaide Ferreira Branco 2015 é um vinho de grande qualidade, complexo e

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

NOTAS DE PROVA

Cor citrina brilhante com ligeiras nuances douradas. Aroma intenso e complexo, com notas florais, frutos

brancos de caroço, ligeiros frutos secos como a avelã, pedregoso e com uma madeira muito bem integrada.

Na boca tem um excelente volume, acidez vibrante, presença de frutos brancos, frutos de caroço,

ligeiramente arbustivo e um final extremamente longo e elegante.   

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,

tendo-se registado três ondas de calor e 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. Em Setembro os valores de precipitação foram superiores aos

da norma climatológica.

ENÓLOGO: 
Luís Sottomayor

CASTAS: 
55% Arinto, 45% Viosinho

VINIFICAÇÃO

Uvas de castas selecionadas provenientes da Quinta do Sairrão, onde ocorre também vinificação.

Nesta Quinta de elevada altitude obtêm-se as uvas com a maturação e acidez desejada para este tipo

de vinho, selecionadas na vinha e na chegada à adega. Após desengace total e suave esmagamento,

as uvas são submetidas a uma maceração pelicular e prensagem sendo o mosto que daí resulta

separado mediante a sua qualidade. Segue-se a decantação e a fermentação alcoólica, induzida por

leveduras seleccionadas, e controlada entre os 12ºC e 16ºC. 

MATURAÇÃO

Durante o período que medeia a fermentação alcoólica e a execução do lote final, os lotes parciais

existentes são submetidos à técnica de "battonage" em tonéis de carvalho francês durante um período

mínimo de 12 meses, com a qual se pretende extrair os compostos aromáticos dos sedimentos finos

assim como os que lhe conferem o seu corpo e sua estrutura própria. O lote final é elaborado após

apurada selecção, sendo submetido ao tratamento de clarificação e estabilização necessário antes do

engarrafamento.

GUARDAR

A plena qualidade deste vinho pode ser apreciada 6 meses a 1 ano após o engarrafamento mantendo-se nas melhores condições durante 6 anos desde

que conservado na posição horizontal a temperaturas de 10ºC a 15ºC.

SERVIR

Não necessita de ser decantado. Servir entre 10ºC-12ºC 

DESFRUTAR: 

Ideal para acompanhar pratos de peixe. 

DETALHES TÉCNICOS

Álcool: 13% | Acidez Total: 6,7 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 0,6 g/L | pH: 3,0

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Álcool: 10.3g/100mL | Açucar: 0.1g/100mL | Valor Energético: 77kcal (321 kJ)/100mL | Adequado para Vegans: Não | Adequado para Vegetarianos:

Não | Sem Glúten

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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