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CASA FERREIRINHA PAPA FIGOS BRANCO 2019

TIPO: 
Tranquilo

COR: 
Branco

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: 
DOC Douro

REGIÃO: 
Douro

PAÍS DE ORIGEM: 
Portugal

O VINHO

De cores vivas e atraentes, o Papa Figos é uma das mais raras aves do Douro. A fêmea do Papa Figos,

vestida de tons esverdeados, é a imagem perfeita para evocar este vinho único da Casa Ferreirinha. É um

vinho elegante e ao mesmo tempo vibrante, clássico mas moderno, que traduz os valores da Casa

Ferreirinha, a casa com maior tradição na produção de vinhos de qualidade do Douro e uma das maiores

referências mundiais desta região.

NOTAS DE PROVA

Papa Figos Branco tem uma cor citrina brilhante. No nariz, é intenso e complexo, com notas de frutos

brancos, ligeiramente floral e leves notas de citrinos. Na boca, tem bom volume, acidez firme e bem

integrada, notas de frutos brancos e de citrinos. O seu final é muito harmonioso.

ANO VITÍCOLA

Inverno seco e frio. Na primavera, à excepção do mês de abril, os valores de precipitação ficaram abaixo

da normal climatológica e as temperaturas foram amenas, o que permitiu um abrolhamento em boas

condições. No verão, as temperaturas foram suaves, sem grandes picos de calor, com alguns episódios

de precipitação, o que favoreceu um final de maturação longo e equilibrado, permitindo produzir vinhos

de elevada qualidade.

ENÓLOGO: 
Luis Sottomayor

CASTAS: 

45% Rabigato, 20% Viosinho, 15% Arinto, 12% Códega do Larinho, 5% Gouveio, 3% Moscatel

VINIFICAÇÃO

Uvas de castas selecionadas, provenientes das zonas altas da sub-região do Douro Superior,

nomeadamente das nossas propriedades. Nestas zonas de elevada altitude são escolhidas as uvas

com a maturação e acidez desejada para este tipo de vinho. Após desengace, as uvas são suavemente

prensadas e o mosto clarificado, por decantação estática. Segue-se a longa fermentação alcoólica, em

cubas de inox, com temperatura controlada.

MATURAÇÃO

Maturação em cubas de inox, por um período de cerca de 6 meses, ao longo dos quais os lotes

existentes são submetidos a inúmeras provas e análises, no sentido de apurar a sua qualidade. O lote

final é elaborado, após criteriosa seleção, e submetido ao tratamento de clarificação e estabilização

antes do seu engarrafamento.

GUARDAR

Papa Figos Branco está pronto a consumir. Beneficia, contudo, de um estágio em garrafa, mantendo-se no seu melhor por um período bastante longo. A

garrafa deve ser conservada na posição horizontal, ao abrigo da luz e do calor.

SERVIR

Deve ser servido entre 9ºC-11ºC.

DESFRUTAR: 

Ideal para servir como aperitivo ou para acompanhar pratos de peixe e saladas.

DETALHES TÉCNICOS

Álcool: 13% | Acidez Total: 5,9 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 1 g/L; pH: 3,25

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Álcool: 10.3g/100mL | Açucar: 0.1g/100mL | Valor Energético: 76kcal (319 kJ)/100mL | Adequado para Vegans: Não | Adequado para Vegetarianos:

Sim | Sem Glúten

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.
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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CASA FERREIRINHA VINHA GRANDE BRANCO 2018

TIPO: 
Tranquilo

COR: 
Branco

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: 
DOC Douro

REGIÃO: 
Douro

PAÍS DE ORIGEM: 
Portugal

VITICULTURA SUSTENTÁVEL: 
Sim

O VINHO

Vinha Grande Branco é o primeiro vinho branco da Casa Ferreirinha. Caracteriza-se pela sua intensidade

aromática, que o define de forma muito elegante. Vinha Grande Branco revela no seu melhor todo o potencial

da região do Douro na produção de vinhos brancos de lote de alta qualidade.

NOTAS DE PROVA

Cor citrina brilhante com ligeiras nuances douradas. Aroma de muito boa intensidade, com notas florais,

frutos brancos, ligeiramente arbustivo, pedregoso e com uma madeira discreta muito bem integrada. Na

boca tem um bom volume, acidez viva bem casada, notas florais, citrinos e com um final de excelente

harmonia.

ANO VITÍCOLA

Inverno frio e seco. Primavera extremamente chuvosa, que permitiu a reposição das reservas de água no

solo, no entanto, afetou a floração e contribuiu para uma incidência anormal de doenças da vinha, dando

origem a perdas significativas. Apesar do verão quente e seco, os níveis de humidade nos solos

proporcionaram um final de maturação longo e equilibrado, permitindo produzir vinhos de excelente

qualidade.

ENÓLOGO: 
Luís Sottomayor

CASTAS: 
45% Viosinho, 35% Arinto, 15% Rabigato, 5% Códega

VINIFICAÇÃO

Uvas de castas selecionadas provenientes de parcelas de vinha, plantadas a 600 m de altitude, da

Quinta do Sairrão. Após suave desengace, as uvas são submetidas a uma maceração pelicular e

depois prensadas e, o mosto resultante é sujeito a uma decantação estática.  A fermentação alcoólica

decorre em cubas de inox e barricas de carvalho francês, com temperatura controlada.

MATURAÇÃO

Após a fermentação alcoólica, segue-se a maturação em cubas inox (50%) e em barricas novas de

carvalho francês (50%), durante um período de cerca de 8 meses. O lote final é elaborado, com base

nas selecções efetuadas durante as inúmeras provas e análises realizadas neste período. É submetido

ao tratamento de clarificação e estabilização antes do seu engarrafamento.

GUARDAR

A plena qualidade deste vinho pode ser apreciada 6 meses a 1 ano após o engarrafamento

mantendo-se nas melhores condições durante 5 anos desde que conservado na posição horizontal, a

temperaturas entre os 12ºC e os  15ºC.

SERVIR

Não necessita de ser decantado. Servir entre 10ºC e os 12ºC.

DESFRUTAR: 

Ideal para acompanhar pratos de peixe e alguns pratos de carne.

DETALHES TÉCNICOS

Álcool: 12,5% | Acidez Total: 5,7 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 0,5 g/L | pH: 3,2

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Álcool: 9.9g/100mL | Açucar: 0.1g/100mL | Valor Energético: 73kcal (305 kJ)/100mL | Adequado para Vegans: Não | 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.
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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QUINTA DOS CARVALHAIS COLHEITA BRANCO 2018

TIPO: Tranquilo     CATEGORIA: Colheita     COR: Branco     

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: DOC Dão     REGIÃO: Dão

PAÍS DE ORIGEM: Portugal     VITICULTURA SUSTENTÁVEL: Sim

O VINHO

Quinta dos Carvalhais Colheita Branco é o um vinho branco 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

Límpido e brilhante com tonalidade amarelo citrina e orla em tom esverdeado. Expressivo aromáticamente com realce

para a fruta madura de polpa branca e a nota floral. Suaves sugestões de fruta tropical madura. Boca com excelente

presença e volume, equilibrados por uma acidez integrada e natural. termina equilibrado e gastronómico.

ANO VITÍCOLA

Em 2018 o ano climatérico foi marcado por fatores climatológicos extremos, que afetaram o ciclo vegetativo. Se

por um lado o Outono foi seco, por outro, o Inverno e a Primavera foram frios e chuvosos, promovendo doenças e

obrigando a trabalho mais intenso na vinha. O Verão foi bastante seco e quente provocando escaldão e perda

de produção. apesar da escassez de uvas provocada pelas doenças e escaldão, as uvas que entraram na

adega estavam muito sãs, originando vinhos muito frescos e de grande qualidade.

ENÓLOGO: Beatriz Cabral de Almeida

CASTAS: 60% Encruzado, 40% Gouveio

VINIFICAÇÃO

O Gouveio e o Encruzado foram vindimadas separadamente. As uvas foram descarregadas de caixas de 20

kg diretamente no desengaçador-esmagador. Após a prensagem, o mosto foi sujeito a decantação estática.

Foi depois colocado em cubas inox. Parte do mosto 10% do Encruzado fermentou em barricas de carvalho

francês usadas, e o restante permaneceu na cuba de inox. O Gouveio fermentou em cuba de inox. A

fermentação ocorreu a 18ºC, por um período de cerca de 20 dias.

MATURAÇÃO

Deste vinho, 10% do Encruzado fermentou e estagiou cerca de 6 meses em barricas de 225 litros de

carvalho francês usadas. A restante parte do lote (90%) fermentou e estagiou em cuba de inox. A integração

do vinho de barrica com o vinho de cuba contribuiu para a obtenção de um maior equilíbrio no lote final entre

o vinho e as componentes aromáticas próprias da madeira.

GUARDAR

O fato das castas Encruzado e Gouveio terem um grande potencial de guarda, aliado à acidez natural do

vinho, leva a crer que este vinho possa ter uma longa e frutuosa vida. Deve manter-se deitado em local fresco

e seco.

SERVIR

Servir a uma temperatura entre os 9ºC-11ºC. Uma vez aberta a garrafa, convém ser consumida no próprio dia,

embora se mantenha em boas condições durante 48 horas, desde que bem rolhada, e idealmente, com algum

vácuo.

DESFRUTAR

Ideal para beber simples como aperitivo ou a acompanhar pratos de peixe mais elaborados, peixes fumados,

pratos de carnes brancas ou aves.

DETALHES TÉCNICOS

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Álcool: 10.3g/100mL | Açucar: 0.1g/100mL | Valor Energético: 75kcal (316 kJ)/100mL | Adequado para Vegans: Não | 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.
Rua 5 de Outubro, 4527, 4430-809 Avintes, Portugal Email: info@quintadoscarvalhais.com
Telf: +351-227 838 104  Fax: +351-227 833 719 Website: www.sograpevinhos.com
v2. 2019-04-18

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.sograpevinhos.com/sustentabilidade?programa=1
http://www.sograpevinhos.com/sustentabilidade?programa=2
http://www.sograpevinhos.com/sustentabilidade?programa=4
http://www.sograpevinhos.com/sustentabilidade?programa=7
http://www.sograpevinhos.com/sogrape/vinho_moderacao_consumo_saudavel
http://winesofportugal.info/?market=1
http://www.tcpdf.org


 

QR Code

QUINTA DOS CARVALHAIS ENCRUZADO BRANCO 2018

TIPO: Tranquilo     CATEGORIA: Varietal     COR: Branco     

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: DOC Dão     REGIÃO: Dão

PAÍS DE ORIGEM: Portugal     VITICULTURA SUSTENTÁVEL: Sim

O VINHO

Quinta dos Carvalhais Encruzado é um vinho branco varietal do Dão de excepcional qualidade, expoente máximo da

elegância e riqueza da casta Encruzado. Herdeira de saberes antigos, Quinta dos Carvalhais alia a experiência à

inovação para criar vinhos muito elegantes, com sabores de intensa delicadeza e personalidade única.

NOTAS DE PROVA

Cor amarela citrina, límpido e brilhante. Intenso aromáticamente, com notas de fruta de polpa amarela, como o

pêssego e a nectarina. Notas florais de jasmim. Complexo devido à boa integração das notas doces do estágio em

barrica. Ataque de boca com muita intensidade aromática, onde sobressaem novamente os aromas de pêssego e

as notas florais. Acidez firme e bem integrada. Final muito equilibrado e persistente.

ANO VITÍCOLA

Em 2018 o ano climatérico foi marcado por fatores climatológicos extremos, que afetaram o ciclo vegetativo. Se

por um lado o Outono foi seco, por outro, o Inverno e a Primavera foram frios e chuvosos, promovendo doenças

e obrigando a trabalho mais intenso na vinha. O Verão foi bastante seco e quente provocando escaldão e perda

de produção. apesar da escassez de uvas provocada pelas doenças e escaldão, as uvas que entraram na

adega estavam muito sãs, originando vinhos muito frescos e de grande qualidade.

ENÓLOGO: Beatriz Cabral de Almeida

VINIFICAÇÃO

As uvas de Encruzado chegaram à adega em caixas de 20 kg, sendo descarregadas diretamente na prensa

pneumática. Após a prensagem das uvas inteiras, o mosto foi sujeito a decantação estática a baixa

temperatura por um período de 24 horas. Foi depois enviado para uma cuba de inox onde começou a

fermentação, sendo que no seu decorrer foi trasfegado para barricas de carvalho francês de diferentes

capacidades (225, 500 e 1000 litros) onde terminou a fermentação e estagiou

MATURAÇÃO

Cerca de 40% do vinho estagiou 8 meses em barricas de carvalho francês de diferentes capacidades (20%

225 litros; 50% 500 litros; 30% 1000 litros). O estágio ocorreu sobre borras totais com bâtonnage ocasional.

A restante parte do vinho estagiou em inox, sobre borra fina.

GUARDAR

Considerado um vinho de guarda, tem como tal um grande potencial de evolução na garrafa, quer por ter

origem numa casta como o Encruzado, com a sua reconhecida aptidão para envelhecer nobremente, quer por

ter fermentado e estagiado em barricas de carvalho, que lhe imprimem características favoráveis a uma longa

e frutuosa vida.

SERVIR

Deve servir-se entre 10ºC-12ºC em copos largos de vinho branco.Uma vez aberto deverá ser consumido de

imediato, sendo que, uma vez armazenado sob vácuo, possa ser consumido nas 24 horas seguintes.

DESFRUTAR

Ideal para beber simples como aperitivo ou a acompanhar pratos de peixe mais elaborados, peixes fumados,

pratos de carnes brancas ou aves.Acompanha na perfeição um típico cabrito assado da região

DETALHES TÉCNICOS

Álcool: 13,5% | Acidez Total: 5,9 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 0,6 g/L | pH: 3,3

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Álcool: 10.7g/100mL | Açucar: 0.1g/100mL | Valor Energético: 80kcal (337 kJ)/100mL | Adequado para Vegans: Não | 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.
Rua 5 de Outubro, 4527, 4430-809 Avintes, Portugal Email: info@quintadoscarvalhais.com
Telf: +351-227 838 104  Fax: +351-227 833 719 Website: www.sograpevinhos.com
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AZEVEDO ALVARINHO RESERVA 2019

TIPO: Tranquilo     CATEGORIA: Reserva     COR: Branco     

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: Vinho Regional Minho     REGIÃO: Vinhos Verdes

PAÍS DE ORIGEM: Portugal     

O VINHO

Os domínios de Azevedo datam do Século XI por doação real à família Azevedo. Nas vinhas e adega desta

imponente propriedade, cuja misteriosa torre permanece intocada desde o séc. XV, honra-se a história com a

criação dos melhores vinhos brancos.

NOTAS DE PROVA

Límpido e brilhante, com tonalidade amarelo citrina e ligeira orla dourada. Aromáticamente intenso com notas

de fruta madura como a pera williams e a casca de manga. Nota floral elegante. Na boa é envolvente com acide

muito bem integrada e uma excelente presença aromática. Cheio e amplo, termina muito equilibrado e

persistent.

ANO VITÍCOLA

Inverno e primavera quentes e secos, apesar de abril com muita chuva, coincidindo com a rebentação da

videira (abrolhamento). Clima quente acelerou o crescimento, antecipando a floração para maio. Verão com

temperaturas normais e alguma chuva. Vindima relativamente seca ajudou a qualidade da vindima. O ano

terminou chuvoso repondo as reservas de água no solo.

ENÓLOGO: 

António Braga

CASTAS: 

100% Alvarinho

VINIFICAÇÃO

vinificação ocorre na adega da Quinta de Azevedo, com recepção e desengace suaves. o encaminhamento

dó mosto é feito com controlo de temperatura e protegido da oxidação com gazes inertes. Prensagem

suave em prensa pneumática com alguma maceração pré-fermentativa. Fermentação alcoólica ocorre a

temperaturas entre os 16ºC18ºC. levada a cabo por leveduras selecionadas, sobretudo a QA23.

MATURAÇÃO

Estágio do vinho em cubas de inox com battonage das borras finas durante 3 meses.

GUARDAR

As garrafas devem ser guardadas na horizontal. de perfil fresco e frutado este é um vinho pronto para o

consumo imediato, sendo que tem uma perspectiva de envelhecimento positivo de pelo menos 5 anos.

SERVIR

Temperatura de serviço 10ºC-12ºC.

DESFRUTAR

Devido ao seu perfil de fruta madura, mas com excelente acidez, este é um vinho com uma grande

amplitude gastronómica. Integra-se muito bem com pratos de marisco, como por exemplo uma salada de

lavagante ou um arroz caldoso de marisco.

DETALHES TÉCNICOS

Álcool: 12% | Acidez Total: 5,3 g/L (ácido tartárico) | Açúcar: 3,5 g/L | pH: 3,3

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Álcool: 9.5g/100mL | Açucar: 0.4g/100mL | Valor Energético: 71kcal (298 kJ)/100mL | Adequado para

Vegans: Não | Adequado para Vegetarianos: Sim | Sem Glúten

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.
Rua 5 de Outubro, 4527, 4430-809 Avintes, Portugal Email: info@sograpevinhos.com
Telf: +351-227 838 104  Fax: +351-227 833 719 Website: www.sograpevinhos.com
v1. 2020-03-23
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MORGADO DE STA CATHERINA BRANCO 2017

TIPO: Tranquilo     COR: Branco     

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: DOC Bucelas     REGIÃO: Lisboa

PAÍS DE ORIGEM: Portugal     VITICULTURA SUSTENTÁVEL: Sim

O VINHO

Morgado de Sta. Catherina é referência dos vinhos Arinto da região de Bucelas, transportando a herança secular dos

grandes vinhos brancos da região. A história do Morgado de Santa Catherina, no qual se incluía a Quinta da Romeira,

remonta a 1703, ano em que foi instituído, cumprindo as intenções de D. Catarina de Bragança, rainha consorte de

Inglaterra.

NOTAS DE PROVA

Cor amarela citrina com ligeira tonalidade dourada. No nariz, apresenta um aroma contido de frutos de polpa

amarela, onde sobressai a nectarina madura, e complexidade aromática, conferida pelas notas de estágio em

barrica. Boca muito ampla, com volume, em perfeito equilíbrio com uma acidez atlântica. Continua aromático em

boca, enquadrado pelo estágio em barrica. O seu final é persistente.

ANO VITÍCOLA

O Inverno foi mais quente face à temperatura normal, sem precipitação relevante. A Primavera prosseguiu sem

chuvas e o Verão foi seco e quente, com a influência do vento a aumentar o efeito de seca. Estas condições

climáticas contribuíram para um adianto significativo do ciclo vegetativo, fazendo com que esta tenha sido uma

das vindimas mais precoces de que há memória, com início a 28 de Agosto.

ENÓLOGO: António Braga

CASTAS: 100% Arinto

VINIFICAÇÃO

Vinho proveniente de uvas da casta Arinto, das vinhas da Quinta da Romeira, com vindima manual. Os mostos

fermentaram em cubas de inox e em barricas de carvalho francês. As percentagens foram convenientemente

ajustadas, por forma a permitir que a madeira ficasse bem integrada, sem prejuízo da frescura, dos aromas e

sabores característicos do Arinto.

MATURAÇÃO

Durante os 8 meses de estágio em barricas de carvalho francês, promoveu-se a integração do vinho com a

madeira, recorrendo à battonage. Após este período, o lote final foi executado, estagiando em cuba de inox

até ao engarrafamento.

GUARDAR

Apesar de se apresentar num estado óptimo de consumo, devido ao perfil de boa acidez e volume, é

esperado que este vinho evolua positivamente durante os próximos 7 anos, desde que armazenado nas

melhores condições.

SERVIR

Servir entre 10ºC-12ºC.

DESFRUTAR

É ideal para acompanhar pratos com alguma intensidade e carácter, como peixes assados e carnes com

alguma gordura ou cabrito assado. Também acompanha muito bem queijos intensos.

DETALHES TÉCNICOS

Álcool: 13% | Acidez Total: 5,4 g/L (ácido tartárico) | Açúcar Total: 1,9 g/L | pH: 3,3

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Álcool: 10.3g/100mL | Açucar: 0.2g/100mL | Valor Energético: 78kcal (326 kJ)/100mL | Adequado para Vegans: Não | 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.
Rua 5 de Outubro, 4527
4430-809 Avintes
Portugal Email: info@sograpevinhos.com
Telf: +351-227 838 104  Fax: +351-227 833 719 Website: www.sograpevinhos.com
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