
 

HERDADE DO PESO SOSSEGO BRANCO 2019

TIPO: 
Tranquilo

COR: 
Branco

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: 
Vinho Regional Alentejano

REGIÃO: 
Alentejo

PAÍS DE ORIGEM: 
Portugal

O VINHO

Haja sossego, que se vai abrir um segredo alentejano. Haja calma, tempo e quietude para apreciar à mesa o corpo

e a alma da Vidigueira. Haja Sossego Alentejano para criar espaço na agitação do dia-a-dia e sentir a singularidade

das planícies onduladas da Herdade do Peso, esse lugar único onde nasce este vinho. Oiça-o, respire-o,

saboreie-o sem pressas. O nome diz tudo.

NOTAS DE PROVA

Cor cítrica e vibrante. Nariz atractivo com notas tropicais, na boca é vivo e com acidez que lhe dá um final

fresco e longo.

ANO VITÍCOLA

O ano de 2019 na Vidigueira foi marcado por uma primavera e início de verão geralmente quente mas

registaram-se noites frias e manhãs húmidas. O verão foi de amplitudes térmicas elevadas - dias quentes e

manhã frias e com alguma humidade - factor decisivo na frescura e qualidade das uvas. Registou-se alguma

precipitação no fim de agosto sem influência nas maturações .

ENÓLOGO: 
Luis Cabral de Almeida

CASTAS: 
75% Antão Vaz, 20% Arinto, 5% Roupeiro

VINIFICAÇÃO

As uvas foram vindimadas cedo, garantindo acidez natural e frescura. O mosto foi obtido por prensagem

directa, seguido de uma cuidada decantação e fermentou a 16ºC durante 18 dias.

MATURAÇÃO

Após fermentação, realizou-se uma colagem, seguida de estabilização pelo frio e filtração antes do

engarrafamento.

GUARDAR

Guardar em local fresco.

SERVIR

Pode ser consumido desde já e o ideal é consumi-lo durante o primeiro ano de vida, apesar de evoluir bem

durante 2 anos. A temperatura ideal de serviço é de 9ºC a 11ºC. Após a abertura da garrafa consumir no

imediato.

DESFRUTAR

Bom companheiro à mesa. Acompanha todo o tipo de aperitivos, além de mariscos, pratos de peixe e

carnes brancas.

DETALHES TÉCNICOS

Álcool: 13% | Acidez Total: 5,3 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 2,7 g/L | pH: 3,45

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (VALORES TÍPICOS PARA 100 mL)

Álcool: 10,3 g | Açúcares: 0,3 g | Valor Energético: 77 Kcal (322 kJ) | Adequado para Vegetarianos: Sim |

Adequado para Vegans: Não | Sem Glúten

ALERGÉNIOS: 

Contém sulfitos

ENGARRAFADOR: 

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