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Novembro 2017 

Álcool (% Vol.): 14 
Acidez Total (g/L): 5.5 
pH: 3.70 
Açucares Totais (g/L): 0.4  

Caixa: 6x75cl | Peso – 9,4Kg 
Dimensões (mm): Altura - 85;  
Comprimento -  525; Largura - 315 
Palete: 5 caixas x 16 fiadas | Peso – 676Kg 

Monte do Trevo, Enoturismo, Agricultura e Vitivinicultura, Lda 
Herdade dos Grous 7800-601 Albernoa, Portugal  

Tel: +351284960000 

www.herdadedosgrous.pt 

VINDIMA 
O inicio do ano de 2016 começou com temperaturas elevadas e baixa 
precipitação para a época. 
Desde o abrolhamento das vinhas até ao 2º terço da Primavera a precipitação 
continuou muito reduzida e as temperaturas médias relativamente baixas. A partir 
de Maio assistiu-se a um aumento das temperaturas e da precipitação, que levou 
a um crescimento muito rápido das videiras, compensando o desenvolvimento 
lento até aí. Com a chegada do verão, as temperaturas médias aumentaram 
consideravelmente, mantendo-se assim até ao fim do pintor e durante grande 
parte da maturação. A 25 de Agosto começaram a ser vindimadas as uvas de 
Syrah dos blocos 1A e 1C. Um mês mais tarde foram vindimadas as uvas de 
Touriga Nacional. Foi no dia 29 que foram colhidas as uvas da parcela 3A, uma 
das primeiras a ser plantada com esta casta. Apesar do atraso no ciclo 
vegetativo, as características de cada variedade foram preservadas garantindo a 
qualidade de todo o processo de vinificação. 
 
VITICULTURA 
Ano: 2016  Castas: Touriga Nacional (60%) e Syrah (40%) 
Área de Vinha: 20ha Solos: Solos sedimentares de xisto e grauvaque, de 
materiais predominantemente limosos. Rega: Gota a gota Produção: 6ton /ha  
 
ENOLOGIA 
Seleção manual na receção da uva, fermentação em lagares com maceração 
intensa. O fim da fermentação alcoólica, fermentação maloláctica e estágio 
acontece em barricas novas de carvalho. A casta Touriga Nacional estagia em 
carvalho Francês e a casta Syrah em barricas de carvalho Americano. Após 12 
meses são selecionadas as 23 melhores barricas de cada uma das variedades. 
 
DESCRIÇÃO ORGANOLÉPTICA 
Cor granada viva e profunda. Aroma complexo a especiarias proveniente do 
estágio em madeira. Sabor rico, profundo, de perfil elegante e final prolongado 
Harmonização: Pratos ricos de bacalhau, rissoto de cogumelos, pratos de 
borrego, lombo de porco assado, bife de vaca grelhado e queijos de sabor intenso 
 
RECOMENDAÇÃO DE CONSUMO 
Temperatura a ser servido - 14 a 16ºc 
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