
 

CASA FERREIRINHA CALLABRIGA TINTO 2017

TIPO: Tranquilo CATEGORIA: Reserva COR: Tinto

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: DOC Douro REGIÃO: Douro

PAÍS DE ORIGEM: Portugal

O VINHO

Callabriga é um vinho tinto do Douro de perfil contemporâneo, intenso e elegante, criado para reflectir a

versatilidade e a actualidade apaixonante dos vinhos do Douro. Callabriga é um dos mais inovadores

vinhos da Casa Ferreirinha, a marca com maior tradição em vinhos de qualidade no Douro e uma das

suas maiores referências mundiais.

NOTAS DE PROVA

Cor rubi profunda. Aroma de boa intensidade, com notas de frutos pretos, como a ameixa passa e a

ginja, cacau e chocolate resultantes de uma boa maturação, aromas balsâmicos, a resina e a mentol,

uma madeira presente mas bem integrada, resultando num conjunto muito complexo. Na boca

apresenta um bom volume, taninos redondos mas firmes, acidez equilibrada, notas de frutos pretos,

ligeiramente floral e com um final longo e harmonioso.

ANO VITÍCOLA

O ano 2017 foi um ano particularmente quente e seco, com um aumento em cerca de 5°C das

temperaturas máxima, média e mínima, em relação à normal climatológica, e com valores de

precipitação na ordem dos 50% abaixo da normal.  A fase de maturação foi também condicionada

devido à redução da quantidade de água disponível.O início da vindima foi dos mais precoces que

há história, no dia 7 e 22 de Agosto para brancos e tintos respetivamente.

ENÓLOGO: Luis Sottomayor

CASTAS: 55% Touriga Franca, 30% Touriga Nacional, 15% Tinta Roriz

VINIFICAÇÃO

É vinificado na adega da Qta da Leda, a partir de uvas provenientes de parcelas localizadas na Qta

da Leda e de vinhas limítrofes, com tecnologia apurada. Após desengace e suave esmagamento, as

uvas são encaminhadas para cubas de inox, onde se processa a fermentação alcoólica.Durante esta

fase, procede-se a macerações suaves, com temperatura controlada, de forma a extrair os compostos

que contribuem para a cor, aroma e sabor do vinho.

MATURAÇÃO

Maturação em barricas, de carvalho francês usadas (75%) e americano novas (25%), durante um

período de cerca de 12 meses. O lote final é elaborado com base nas seleções efetuadas, durante as

inúmeras provas e análises realizadas, neste 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 3 a 5 anos, mantendo-se contudo, no

seu melhor, durante cerca de 8 a 13 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 pratos de carne, como cabrito assado ou carne maturada grelhada. Poderá ainda harmonizar com  carnes de caça ou peixes

gordos assado no forno.

DETALHES TÉCNICOS

Álcool: 14% | Acidez Total: 5,3 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 1,0 g/L | pH: 3,77

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (VALORES TÍPICOS PARA 100 mL)

Álcool: 11,1 g | Açúcares: 0,1 g | Valor Energético: 83 Kcal (347 kJ) | Adequado para Vegetarianos: Sim | Adequado para Vegans: Sim | Sem

Glúten

ALERGÉNIOS: 

Contém sulfitos

ENGARRAFADOR: 

Engarrafado por: Sogrape Vinhos, S.A., Avintes, Portugal

Sogrape Vinhos, S.A.
Rua 5 de Outubro, 4527, 4430-809 Avintes, Portugal Email: info@casaferreirinha.com
Telf: +351-227 838 104  Fax: +351-227 833 719 Website: www.sograpevinhos.com
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HERDADE DO PESO GRANDE TRINCA BOLOTAS TINTO 2017

TIPO: 
Tranquilo

CATEGORIA: 
Colheita

COR: 
Tinto

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: 
DOC Alentejo

REGIÃO: 
Alentejo

PAÍS DE ORIGEM: 
Portugal

O VINHO

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 e um convite ao prazer. Ao associá-lo a este vinho combinamos, à mesa, dois símbolos maiores do

Alentejo.

NOTAS DE PROVA

Vinho com aroma intenso, complexo e atraente. Um blend de aromas desde o lado mais frutado até ao lado

mais arbustivo. Na boca apresenta volume, taninos muito bem integrados e boa acidez, que o tornam num

vinho extremamente "guloso".

ANO VITÍCOLA

2017 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.

ENÓLOGO: 
Luis Cabral de Almeida

CASTAS: 
50% Alicante Bouschet, 30% Touriga Nacional, 20% Syrah

VINIFICAÇÃO

Vinificado a partir de uvas seleccionadas de talhões de Alicante Bouschet, Touriga Nacional e Syrah. As

uvas foram colhidas no seu ponto óptimo de maturação fenólica/aromática. Após desengace e suave

esmagamento procedeu-se a uma maceração pré-fermentativa de 4 dias, para aumentar a sua

complexidade. Fermentou a 26ºC com remontagens suaves preservando a fruta e extraindo taninos suaves

importantes para o equilíbrio do vinho final.

MATURAÇÃO

Estágio de 12 meses em barricas de carvalho francês.

GUARDAR

É um vinho que pode ser consumido de imediato. Se pretender guardar durante mais anos, deve fazê-lo

num lugar fresco, de preferência ao abrigo da luz e a garrafa sempre deitada.

SERVIR

Este vinho deve ser servido entre 16ºC e 18ºC.

DESFRUTAR

Ideal para acompanhar pratos de carne, de preferência de forno. No entanto, é um vinho que pelo

equilíbrio entre fruta e taninos, é muito versátil, podendo estar presente na maioria das refeições, desde as

mais simples até às mais elaboradas.

DETALHES TÉCNICOS

Álcool: 14% | Acidez Total: 5,6 g/L | (ácido tartárico) | Açúcar: 1,5 g/L | pH: 3,6

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (VALORES TÍPICOS PARA 100 mL)

Álcool: 11,1 g | Açúcares: 0,2 g | Valor Energético: 85 Kcal (355,6 kJ) | Adequado para Vegetarianos: Sim |

Adequado para Vegans: Sim | Sem Glúten

ALERGÉNIOS: 

Contém sulfitos

ENGARRAFADOR: 

Engarrafado por: Sogrape Vinhos, S.A., Avintes, Portugal

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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QUINTA DOS CARVALHAIS COLHEITA TINTO 2017

TIPO: Tranquilo     CATEGORIA: Colheita     COR: Tinto     

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: DOC Dão     REGIÃO: Dão

PAÍS DE ORIGEM: Portugal     VITICULTURA SUSTENTÁVEL: Sim

O VINHO

Quinta dos Carvalhais Colheita é um vinho tinto do Dão de excepcional qualidade, expoente máximo da elegância e

riqueza. Herdeira dos saberes antigos, Quinta dos Carvalhais alia a experiência à inovação para criar vinhos muito

elegantes, com sabores de intensa delicadeza e a personalidade única da região.

NOTAS DE PROVA

Cor Rubí de intensidade média, tonalidade jovem. Impactante aromáticamente com notas florais de violeta, notas de

frutos do bosque e carácter balsâmico, típico do Dão. Suaves sugestões de baunilha provenientes do estágio em

barrica. O perfil de fruta está presente na prova de boca, taninos de textura fina equilibrados por excelente acidez

natural. Termina equilibrado e gastronómico

ANO VITÍCOLA

O inverno foi frio e seco, no que diz respeito à precipitação. Na primavera houve chuva, mas em menor quantidade

que em 2016 e a temperatura verificou-se mais elevada do que o normal para esta época do ciclo. A nascença e

floração ocorreram sem problemas. O verão foi quente e seco, antecipando o pintor. Neste ano a vindima

começou ainda em agosto (3 semanas antes do que o normal) e decorreu sempre sem chuva. Obtiveram-se

vinhos de grande equilíbrio, elegância e concentração, apesar do ano vitícola atípico.

ENÓLOGO: Beatriz Cabral de Almeida

CASTAS: 50% Touriga Nacional, 30% Alfrocheiro, 15% Tinta Roriz, 5% Jaen

VINIFICAÇÃO

As uvas foram vindimadas por casta e por talhão, sendo na altura executada uma rigorosa seleção qualitativa

das mesmas. Depois de um desengace e prensagem suaves as uvas vão, por gravidade, para cubas de inox

de pequena dimensão e controlo de temperatura, onde são vinificadas, casta a casta. A fermentação alcoólica

ocorreu durante cerca de 8 dias, a uma temperatura média de cerca de 27ºC.

MATURAÇÃO

60% do vinho estagiou durante 8 meses em barricas usadas de carvalho francês de 225 litros, sendo que o

restante estagiou em cubas de inox. Após estagio foi submetido a uma ligeira colagem e filtração, antes do

seu engarrafamento e foi engarrafado sem tratamento de estabilização pelo frio, o que pode provocar a

formação de depósito durante o seu envelhecimento em garrafa.

GUARDAR

Vinho com um bom potencial de envelhecimento, podendo, se conservado nas melhores condições

apresentar uma evolução positiva nos próximos 10 anos. Uma vez aberta a garrafa, convém ser consumida no

próprio dia, embora se mantenha em boas condições durante 24 horas desde que armazenada sob vacuo.

SERVIR

Deve manter-se deitado em local fresco e seco. Servir a uma temperatura entre os 16ºC-18ºC, devendo ser

decantado após 4/5 anos de idade.

DESFRUTAR

É um vinho que convida à mesa, é muito gastronómico, excelente para pratos com alguma gordura como o

polvo à lagareiro ou carnes de forno. Ótima ligação com queijo da serra com algum tempo de cura.

DETALHES TÉCNICOS

Álcool: 13,5% | Acidez Total: 4,9 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 2,0 g/L | pH: 3,8

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (VALORES TÍPICOS PARA 100 mL)

Álcool: 10,7 g | Açúcares: 0,2 g | Valor Energético: 81 Kcal (341 kJ) | Adequado para Vegetarianos: Não | Adequado para Vegans: Não | Sem Glúten

ALERGÉNIOS: 

Contém sulfitos

ENGARRAFADOR: 

Engarrafado por: Sogrape Vinhos, S.A., Avintes, Portugal

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.
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