
 

HERDADE DO PESO COLHEITA TINTO 2016

TIPO: 
Tranquilo

CATEGORIA: 
Colheita

COR: 
Tinto

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: 
DOC Alentejo

REGIÃO: 
Alentejo

PAÍS DE ORIGEM: 
Portugal

VITICULTURA SUSTENTÁVEL: 
Sim

O VINHO

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.

NOTAS DE PROVA

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.

ANO VITÍCOLA

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.

ENÓLOGO: 
Luis Cabral de Almeida

CASTAS: 
45% Syrah, 35% Alicante Bouschet, 20% Touriga Nacional

VINIFICAÇÃO

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.

MATURAÇÃO

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.

GUARDAR

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 .

SERVIR

Deverá ser servido a uma temperatura entre 16ºC-18ºC. Após a abertura da garrafa consumir no imediato.

DESFRUTAR

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.

DETALHES TÉCNICOS

Álcool: 14% | Acidez Total: 5,5 g/L | (ácido tartárico) | Açúcar: 1,9 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 kJ) | Adequado para Vegetarianos: Sim |

Adequado para Vegans: Sim | 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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