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CASA FERREIRINHA VINHA GRANDE BRANCO 2013

TIPO: 
Tranquilo

COR: 
Branco

TONALIDADE: 
Amarelo citrino

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 e 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

Vinha Grande Branco 2013 apresenta uma cor citrina brilhante, com ligeiras nuances douradas. O seu

aroma revela boa complexidade, sobressaindo os frutos brancos, como a pêra e o melão, frutos de caroço

como o alperce, ligeiras notas florais, boa mineralidade e ainda um toque de madeira, que se apresenta

muito discreta e bem integrada. Na boca tem bom volume, uma acidez equilibrada que lhe confere alguma

ligeira mineralidade, estando mais uma vez presentes os frutos brancos e a madeira muito bem envolvida.

O seu final é complexo e muito elegante.

ANO VITÍCOLA

O ano vitícola de 2013, em contraste com o de 2012, caraterizou-se por um Inverno chuvoso e frio, com

valores de precipitação acima da média dos últimos 3 anos. De salientar o atraso no ciclo vegetativo, em

particular a floração que ocorreu de forma algo irregular. Apesar da alteração do clima nos meses de

Verão, caracterizado como quente e seco a extremamente seco (6º Verão mais seco desde 1931), o

atraso verificado no ciclo vegetativo manteve-se até à vindima que se iniciou em média com cerca de 8

a 10 dias de atraso. A partir do final de setembro verificaram-se períodos de chuva, por vezes intensa,

que afetou sobretudo as zonas de maior pluviosidade e onde foram necessários cuidados adicionais.

ENÓLOGO: 
Luís Sottomayor

CASTAS: 
40% Viosinho, 30% Arinto, 15% Códega, 15% Gouveio

VINIFICAÇÃO

Uvas de castas seleccionadas provenientes das quintas de Cavernelho e Sairrão situadas em altitude

na Região do Douro, são colhidas à mão e seleccionadas na vinha e à chegada ao centro de vinificação

de Vila Real, onde foram desengaçadas e suavemente esmagadas em prensa pneumática. A vinificação

decorreu com maceração pelicular, por forma a extrair os preciosos percussores aromáticos dos

grandes vinhos, seguida de prensagem suave e fermentação em cascos de carvalho francês com

«batonnage».

MATURAÇÃO

Os vinhos que compõem Vinha Grande Branco 2013 envelheceram em barricas de carvalho francês

durante cerca de 8 meses. Posteriormente, na sequência de inúmeras provas e de uma selecção

apurada, foi elaborado o lote final que, após clarificação, foi engarrafado e estagiou em garrafa antes de

ser lançado no mercado.

GUARDAR

A plena qualidade deste vinho pode ser apreciada 6 meses a 1 ano após o engarrafamento mantendo-se nas melhores condições durante 6 anos desde

que conservado na posição horizontal a temperaturas de 12ºC a 15ºC.

SERVIR

Não necessita de ser decantado e deve abrir-se um pouco antes de ser consumido para que respire e se desenvolva no seu melhor. Servir fresco entre

9ºC-11ºC.

DESFRUTAR: 

Casa Ferreirinha Vinha Grande Branco 2013 excelente como aperitivo ou acompanhamento de pratos de peixe e marisco, saladas, massas e mesmo

algumas carnes brancas.

DETALHES TÉCNICOS

Álcool: 13% | Acidez Total: 5,8 g/l (ácido tartárico) | Açúcar: < 2 g/l | pH: 3,11

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.

CONSUMO RESPONSÁVEL E QUALIDADE

A Sogrape Vinhos é signatária da iniciativa europeia "Vinho com Moderação", sendo certificada, nas áreas da Qualidade e Segurança alimentar,pelos

referenciais mais exigentes a nível mundial.

INOVAÇÃO E SOGRAPE VINHOS

A Sogrape Vinhos é uma empresa de cariz familiar e vocação internacional, focada na produção de vinhos de qualidade, na inovação e no

desenvolvimento de marcas portuguesas de nível global.
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