
 

QR Code

HERDADE DO PESO ÍCONE TINTO 2014

TIPO: 
Tranquilo

CATEGORIA: 
Ícone

COR: 
Tinto

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: 
DOC Alentejo

REGIÃO: 
Alentejo

PAÍS DE ORIGEM: 
Portugal

VITICULTURA SUSTENTÁVEL: 
Sim

O VINHO

Ícone é o vinho de topo da Herdade do Peso, declarado apenas em anos excepcionais de qualidade máxima e

evidente.

NOTAS DE PROVA

Cor profunda, aroma muito complexo com notas ainda de alguma fruta preta, como amoras, mas principalmente

de nuances mentoladas, folha de tabaco e pimenta negra. Na boca apresenta uma excelente estrutura e

equilibrio. Taninos presentes, mas sedosos, de grande qualidade. Final muito longo e complexo.

ANO VITÍCOLA

O Inverno de 2013/2014 foi bastante pluvioso, garantindo boas reservas de água no solo e com temperaturas

normais para a época. Todo o ciclo vegetativo foi acontecendo de uma forma regular e nas devidas datas para

cada fase. Seguiu-se um Verão ameno, com temperaturas diárias nunca ultrapassando os 33° e noites frescas

que contribuíram para uma equilibrada e excelente maturação da uva. A vindima foi feita sempre com bom

tempo, permitindo condições excelentes para a qualidade do vinho.

ENÓLOGO: 
Luis Cabral de Almeida

CASTAS: 
96% Alicante Bouschet, 4% Syrah

VINIFICAÇÃO

Vinificado a partir de uvas dos melhores talhões de Alicante Bouschet e Syrah.Todos os talhões tiveram um

acompanhamento vitícola diferenciado. Intervenções em verde para criar a melhor parede foliar possível, e

monda de cachos, deixando apenas 1 cacho por pâmpano.A vindima foi feita á mão e após desengaçe total,

os bagos tiveram uma seleção manual, procedeu-se a maceração a frio (10ºC) durante 3 dias, seguido da

fermentação  em cubas de aço inox a temperatura controlada a 28ºC durante cerca de 9 dias.

MATURAÇÃO

Após fermentação maloláctica os vinhos foram transferidos para barricas de carvalho francês de diferentes

idades e tanoarias onde estagiaram durante cerca de 12 meses. Após engarrafamento segue-se um estágio

em garrafa a temperatura controlada de 15ºC durante cerca de 18 meses, a fim de se atingir o equilíbrio

adequado para o seu consumo

GUARDAR

A garrafa deve ser armazenada deitada em local fresco e seco e ao abrigo da luz, a uma temperatura entre

os 14ºC-16ºC. É um vinho que pode ser bebido agora, no entanto tem condições para evoluir muito bem

durante os próximos anos.

SERVIR

Este vinho para preservar as suas melhores características não foi colado, o que com o tempo de garrafa

deve criar algum depósito. Aconselha-se a colocar a garrafa ao alto 3 horas antes de ser servido e decantar

ou servir com cuidado para não turvar. Deve ser servido a uma temperatura entre 16ºC-18ºC.

DESFRUTAR

É um vinho que pela sua complexidade é ideal para  acompanhar pratos de carne elaborados e caça.

DETALHES TÉCNICOS

Álcool: 14% | Acidez Total: 5,8 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 1,7 g/L | pH: 3,5

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Álcool: 11.1g/100mL | Açucar: 0.2g/100mL | Valor Energético: 85kcal (358 kJ)/100mL | Adequado para Vegans: Sim | Adequado para Vegetarianos: Sim | Sem

Glúten

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.

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.

Sogrape Vinhos, S.A.
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