
 

HERDADE DO PESO SOSSEGO TINTO 2017

TIPO: 
Tranquilo

COR: 
Tinto

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 muito viva, rubi/violeta. No nariz destaca-se o aroma intenso dos frutos vermelhos e discreta madeira

proveniente do estágio. Na boca tem um ataque gordo e suave, com alguns taninos presentes, mas elegantes.

Possui uma acidez equilibrada que lhe confere frescura e um final longo.

ANO VITÍCOLA

O ano 2017 foi anormalmente seco e quente e antecipou todo o ciclo da videira. O Abril quente antecipou

quase 2 semanas a floração. O Junho com temperaturas das mais altas que há registo, antecipou o pintor 2

semanas do normal. A vindima deu-se em média 2 semanas antes do habitual, mas de muito boa qualidade,

dado que durante a noite as temperaturas de verão baixaram sistematicamente abaixo de 20ªC garantindo

uma excelente maturação.

ENÓLOGO: 
Luis Cabral de Almeida

CASTAS: 
75% Aragonez, 15% Syrah, 10% Touriga Nacional

VINIFICAÇÃO

Vinificado na Herdade do Peso, a partir de uvas provenientes de talhões selecionadas. Após ensaios de

maturação as uvas foram colhidas no seu ponto óptimo de maturação. Depois de desengace total e suave

esmagamento, procedeu-se à sua maceração e fermentação, com remontagem em cubas de aço inox a

temperatura controlada de 26ºC, durante cerca de 8 dias. Obtivemos assim vinhos intensos, frutados,

elegantes e com expressão do lugar.

MATURAÇÃO

Após fermentação malolática os vinhos estagiaram durante 3 meses em barricas usadas de carvalho de

francês, sendo submetidos a uma ligeira colagem e filtração, antes do seu engarrafamento.

GUARDAR

Este vinho deve ser guardado de preferência em lugar fresco e, sempre que possível, as garrafas devem ser

deitadas. Pode ser consumido 3 meses após engarrafamento. Atinge a sua plenitude de qualidade 2 a 3 anos

depois. Após a abertura da garrafa consumir no imediato.

SERVIR

O Sossego Tinto 2017 deve ser servido entre 15ºC-17ºC.

DESFRUTAR

Um tinto polivalente que pelo seu equilíbrio, suavidade e carácter, acompanha qualquer prato de carne

desde o mais simples ao mais tradicional. Massas e pizzas farão um bom casamento com este vinho.

DETALHES TÉCNICOS

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (VALORES TÍPICOS PARA 100 mL)

Álcool: 10,7 g | Açúcares: 0,3 g | Valor Energético: 83 Kcal (347 kJ) | Adequado para Vegetarianos: Não |

Adequado para Vegans: Não | Sem Glúten

ALERGÉNIOS: 

Contém sulfitos

ENGARRAFADOR: 

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