
 

+(5'$'(�'2�3(62�5(6(59$�7,172�����
7,32��Tranquilo &$7(*25,$��Reserva &25��Tinto

'(6,*1$¡�2�'(�25,*(0��DOC Alentejo 5(*,�2��Alentejo

3$§6�'(�25,*(0��Portugal 9,7,&8/785$�6867(17�9(/��Sim

2�9,1+2
Herdade do Peso Reserva é um vinho de grande qualidade, complexo e elegante, produzido apenas em anos
excecionais, que concentra em si toda a grandeza e vivacidade dos vinhos do Alentejo. Herdade do Peso é a
marca que revitaliza a essência do Alentejo mais profundo, trazida à superfície pela ciência e know how da
Sogrape Vinhos, e que se descobre numa gama de vinhos sofisticados.

127$6�'(�3529$
Cor vermelha profunda. O vinho apresenta uma complexidade aromática dominante em frutos vermelhos e
pretos e ainda notas balsâmicas e de especiarias. Na boca é denso, com taninos estruturados e uma acidez
equilibrada. Final intenso, longo e complexo.

$12�9,7§&2/$
2017 no Alentejo, foi um ano marcado pela extrema secura e altas temperaturas, que provocou um
adiantamento geral do ciclo da videira. A vindima começou com cerca de duas semanas de avanço mas com
uvas de óptima qualidade. As temperaturas noturnas abaixo de 20ºC garantiram uma excelente maturação até
ao final do ciclo.

(1/2*2��Luis Cabral de Almeida
&$67$6��55% Alicante Bouschet, 35% Syrah, 10% Cabernet Sauvignon

9,1,),&$¡�2
As uvas são provenientes das melhores parcelas de Alicante Bouschet, Syrah e Cabernet Sauvignon, cada
uma merecedora de uma atenção diferente. Interveio-se durante o ciclo vegetativo para criar a melhor
superfície foliar. Após desengace total, os bagos são escolhidos manualmente antes do esmagamento. Antes
da fermentação em cubas tronco-cónicas de inox a uma temperatura controlada de 28ºC, ocorre maceração
a 10ºC durante 3 dias.

0$785$¡�2
Após fermentação maloláctica, o vinho estagia, separado por casta, em barricas de carvalhos francês
durante 12 meses. O blend final é feito apenas das melhores barricas e segue-se envelhecimento em garrafa
a uma temperatura controlada de 15ºC.

*8$5'$5
Deve ser guardado num local fresco. Evolui bem em garrafa durante 8 a 10 anos, devido à sua estrutura e
acidez.

6(59,5
O vinho está pronto a ser consumido, no entanto, o estágio em garrafa permite uma boa evolução. Quando
aberto, consumir imediatamente. Deve ser consumido a 16ºC-18ºC.

'(6)587$5
A complexidade e estrutura do vinho é ideal para acompanhar pratos de carne ou outros mais sofisticados.

'(7$/+(6�7£&1,&26
Álcool: 14% | Acidez Total: 6 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 1,5 g/L | pH: 3,55

,1)250$¡�2�1875,&,21$/��9$/25(6�7§3,&26�3$5$�����P/�
Álcool: 11,1 g | Açúcares: 0,2 g | Valor Energético: 85 Kcal (356 kJ) | Adequado para Vegetarianos: Sim |
Adequado para Vegans: Sim | Sem Glúten

$/(5*£1,26��
Contém sulfitos

(1*$55$)$'25��
Engarrafado por: Sogrape Vinhos, S.A., Avintes, Portugal

352'8¡�2�,17(*5$'$
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.

Sogrape Vinhos, S.A.
Rua 5 de Outubro, 4527, 4430-809 Avintes, Portugal Email: info@herdadedopeso.com
Telf: +351-227 838 104  Fax: +351-227 833 719 Website: www.herdadedopeso.pt
v1. 2019-09-25
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+(5'$'(�'2�3(62�(66¤1&,$�'2�3(62�7,172�����
7,32��Tranquilo &25��Tinto

'(6,*1$¡�2�'(�25,*(0��DOC Alentejo 5(*,�2��Alentejo

3$§6�'(�25,*(0��Portugal 9,7,&8/785$�6867(17�9(/��Sim

2�9,1+2
A Herdade do Peso é um lugar único. Nos seus 120 hectares de vinha foram identificados 12 tipos de solos. O
Essência do Peso 2017 provém de dois talhões diferentes, um com a casta Alicante Bouschet outro com Syrah,
ambos de solo argiloso-calcário, ambos fundos e mais argilosos do que a média da propriedade, o que permite às
plantas terem mais disponibilidade de água, produzirem fruta mais fresca e darem origem a vinhos muito
vibrantes.

127$6�'(�3529$
Vinho de grande carácter e complexidade aromática, com notas de frutos silvestres maduros e sugestões de
alguma especiaria. Preenche a boca, e devido a uma acidez estruturante e taninos macios, persiste de forma
longa e delicada.

$12�9,7§&2/$
2017 no Alentejo, foi um ano marcado pela extrema secura e altas temperaturas, que provocou um
adiantamento geral do ciclo da videira. A vindima começou com cerca de duas semanas de avanço mas com
uvas de óptima qualidade. As temperaturas noturnas abaixo de 20ºC garantiram uma excelente maturação até
ao final do ciclo.

(1/2*2��Luis Cabral de Almeida
&$67$6��55% Alicante Bouschet, 45% Syrah

9,1,),&$¡�2
Uvas provenientes do talhão 17 de Alicante Bouschet e talhão 7 de Syrah. Talhões de vigor muito
equilibrado situados numa baixa cujo solo é rico em argila, que oferece muita frescura.  Após desengace, os
bagos são escolhidos manualmente antes do esmagamento. Antes da fermentação em cubas tronco-cónicas
de inox a uma temperatura controlada de 28ºC, ocorre maceração a 10ºC durante 3 dias.

0$785$¡�2
Após fermentação maloláctica, o vinho estagia em barricas de carvalho francês durante 12 meses. Alicante
Bouschet em tonel de 3000 litros e Syrah em barricas. Ambas as vasilhas de carvalho francês. O blend final
é feito apenas das melhores barricas e segue-se envelhecimento em garrafa a uma temperatura controlada
de 15ºC.

*8$5'$5
A garrafa deve ser guardada deitada num local fresco e ao abrigo da luz.

6(59,5
O vinho está pronto a ser consumido, no entanto, o estágio em garrafa permite uma boa evolução. Quando
aberto, consumir imediatamente. Deve ser consumido a 16ºC-18ºC.

'(6)587$5
Ideal para acompanhar pratos de carne condimentados, caça e queijos intensos.

'(7$/+(6�7£&1,&26
Álcool: 14% | Acidez Total: 5,8 g/L | (ácido tartárico) | Açúcar: 1,4 g/L | pH: 3,56

,1)250$¡�2�1875,&,21$/��9$/25(6�7§3,&26�3$5$�����P/�
Álcool: 11,1 g | Açúcares: 0,1 g | Valor Energético: 85 Kcal (356 kJ) | Adequado para Vegetarianos: Sim |
Adequado para Vegans: Sim | Sem Glúten

$/(5*£1,26��
Contém sulfitos

(1*$55$)$'25��
Engarrafado por: Sogrape Vinhos, S.A., Avintes, Portugal

352'8¡�2�,17(*5$'$
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.

Sogrape Vinhos, S.A.
Rua 5 de Outubro, 4527, 4430-809 Avintes, Portugal Email: info@herdadedopeso.com
Telf: +351-227 838 104  Fax: +351-227 833 719 Website: www.herdadedopeso.pt
v2. 2019-10-04
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QR Code

+(5'$'(�'2�3(62�&2/+(,7$�7,172�����
7,32��Tranquilo &$7(*25,$��Colheita &25��Tinto

'(6,*1$¡�2�'(�25,*(0��DOC Alentejo 5(*,�2��Alentejo

3$§6�'(�25,*(0��Portugal 9,7,&8/785$�6867(17�9(/��Sim

2�9,1+2
Herdade do Peso Colheita Tinto 2016 oferece a autenticidade e a paixão dos sabores da Vidigueira, no Alentejo,
sob a alçada da Herdade do Peso, que produz vinhos exuberantes e cativantes, cujos sabores, aromas e cores nos
fazem lembrar a vida no seu melhor, tal como a região onde nascem.

127$6�'(�3529$
Cor vermelha atrativa. No nariz destaca-se o aroma a frutos de bosque, com notas  arbustivas. Na boca tem um
ataque suave com taninos presentes muito elegantes. Possui uma acidez equilibrada e um final longo.

$12�9,7§&2/$
O ano 2016 iniciou-se bastante quente e seco. Com a primavera fria e chuvosa que se seguiu, o crescimento
vegetativo na vinha foi mais lento e as fases de floração e vingamento ocorreram mais tarde, mas com boa
nascença do fruto. O verão foi extremamente quente, de dia e de noite, e as videiras tiveram que lutar contra
o calor intenso, abrandando o seu ritmo de maturação.  A vindima prolongou-se por quase 2 meses, e
obrigou a uma atenção redobrada na colheita da fruta para garantir boa maturação das uvas.

(1/2*2��Luis Cabral de Almeida
&$67$6��45% Syrah, 35% Alicante Bouschet, 20% Touriga Nacional

9,1,),&$¡�2
Vinificado a partir de uvas de talhões selecionados. Após ensaios de maturação as uvas foram colhidas no
seu ponto óptimo de maturação. Após desengace total e suave esmagamento procedeu-se à sua maceração
e fermentação, com remontagem em cubas de aço inox a temperatura controlada de 28ºC, durante cerca de
12 dias. Obtivemos assim vinhos intensos, elegantes e com expressão do lugar.

0$785$¡�2
Após fermentação malolática os vinhos estagiaram em barricas usadas de carvalho francês, durante cerca de
12 meses. Foi submetido a uma ligeira filtração, antes do seu engarrafamento. No sentido de preservar a sua
qualidade, foi engarrafado sem tratamento de estabilização pelo frio, o que poderá apresentar a formação
de depósito durante o seu envelhecimento em garrafa.

*8$5'$5
Este vinho deve ser guardado de preferencia num lugar fresco. É um vinho que vai evoluir muito bem em
garrafa durante 4 a 6 anos devido à sua acidez e estrutura .

6(59,5
Deverá ser servido a uma temperatura entre 16ºC-18ºC. Após a abertura da garrafa consumir no imediato.

'(6)587$5
A estrutura, a acidez e a elegancia deste vinho permitem que seja um excelente acompanhante de pratos de
carne, desde o mais simples ao mais elaborado.

'(7$/+(6�7£&1,&26
Álcool: 14% | Acidez Total: 5,5 g/L | (ácido tartárico) | Açúcar: 1,9 g/L | pH: 3,6

,1)250$¡�2�1875,&,21$/
Álcool: 11.1g/100mL | Açucar: 0.2g/100mL | Valor Energético: 85kcal (355 kJ)/100mL | Adequado para
Vegans: Sim | Adequado para Vegetarianos: Sim | Sem Glúten

352'8¡�2�,17(*5$'$
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.

5(63216$%,/,'$'(��48$/,'$'(�(�,129$¡�2
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.

Sogrape Vinhos, S.A.
Rua 5 de Outubro, 4527, 4430-809 Avintes, Portugal Email: info@herdadedopeso.com
Telf: +351-227 838 104  Fax: +351-227 833 719 Website: www.herdadedopeso.pt
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QR Code

+(5'$'(�'2�3(62�75,1&$�%2/27$6�7,172�����
7,32��Tranquilo &25��Tinto

'(6,*1$¡�2�'(�25,*(0��DOC Alentejo 5(*,�2��Alentejo

3$§6�'(�25,*(0��Portugal 9,7,&8/785$�6867(17�9(/��Sim

2�9,1+2
Passeando livremente nos montados, onde se alimenta preferencialmente de bolotas, o porco alentejano, espécie
autóctone portuguesa, é o único sobrevivente dos suínos de pastoreio na Europa. Pela forma como marca a
paisagem e preserva o bosque mediterrânico da região, é património do Alentejo. É também um tesouro
gastronómico, desde sempre presente na cozinha local, e um convite ao prazer. Ao associá-lo a este vinho,
combinamos à mesa dois símbolos maiores do Alentejo.

127$6�'(�3529$
Cor rubi intensa. Aroma a fruta viva vermelha com um lado floral dado pela Touriga Nacional. Em boca é
muito equilibrado, com taninos muito suaves e acidez refrescante que lhe dá prolongamento em boca e o
torna muito gastronómico.

$12�9,7§&2/$
O ano vitícola apresentou-se com o mês de Julho e Agosto com temperaturas abaixo do normal e com altas
temperaturas no dia 3 e 4 de Agosto, que não tiveram qualquer consequência nas nossas vinhas da Herdade
do Peso. Setembro teve o comportamento  caraterístico da região, o que permitiu produzir vinhos com
excelente maturação fenólica.

(1/2*2��Luis Cabral de Almeida
&$67$6��44% Alicante Bouschet, 40% Touriga Nacional, 16% Aragonez

9,1,),&$¡�2
Vinificado a partir de uvas selecionadas de talhões de Alicante Bouschet, Touriga Nacional e Aragonez.
Após estudos de maturação as uvas foram colhidas no seu ponto óptimo de maturação  fenólica/aromática.
Depois do desengaçe total e suave esmagamento procedeu-se a uma maceração pré-fermentativa de 3 a 4
dias, para aumentar a complexidade aromática e polifenólica. Seguiu-se a fermentação a 26ºC com
remontagens suaves preservando a fruta e extraindo taninos suaves importantes para o equilibrio do vinho
final.

0$785$¡�2
Após fermentação malolática os vinhos estagiaram durante 6 meses, 70% em cubas de inox e os restantes
30% em barricas usadas de carvalho de francês. Foi submetido a uma ligeira colagem e filtração, antes do
seu engarrafamento.

*8$5'$5
É um vinho que pode ser consumido desde já, no entanto, se pretender guardar durante mais anos, deve
faze-lo num lugar fresco, de preferencia ao abrigo da luz e a garrafa sempre deitada.

6(59,5
Este vinho deve ser servido entre 16ºC e 18ºC.

'(6)587$5
Este vinho devido aos seus taninos suaves e enorme equilibrio acompanha bem pratos leves, como aves e
pastas, passando para os enchidos, presuntos e pratos de carne da gastronomia mais elaborada.

'(7$/+(6�7£&1,&26
Álcool: 14% | Acidez Total: 5,3 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 1,0 g/L | pH: 3,7

,1)250$¡�2�1875,&,21$/
Álcool: 11.1g/100mL | Açucar: 0.1g/100mL | Valor Energético: 85kcal (354 kJ)/100mL | Adequado para Vegans: Não | Adequado para Vegetarianos: Não | Sem
Glúten

352'8¡�2�,17(*5$'$
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.

5(63216$%,/,'$'(��48$/,'$'(�(�,129$¡�2
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.

Sogrape Vinhos, S.A.
Rua 5 de Outubro, 4527, 4430-809 Avintes, Portugal Email: info@herdadedopeso.com
Telf: +351-227 838 104  Fax: +351-227 833 719 Website: www.herdadedopeso.pt
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