
HERDADE DOS GROUS LATE HARVEST 2013 

3360 Garrafas 

Junho 2017 

Álcool (% Vol.): 12 
Acidez Total (g/L): 7,2 
pH: 3,20 
Açucares Residual (g/L): 178,5 

Caixa: 12x37,5cl | Peso – 13,2g 
Dimensões (mm): Altura - 230;  
Comprimento -  295; Largura - 295 
Palete: 11 caixas x 3 fiadas | Peso – 460Kg 

VINDIMA 
O ano de 2013 começou com muita precipitação. A Primavera foi surgindo 
suavemente com temperaturas inferiores ao habitual para esta estação, 
provocando uma lenta evolução nas fases do crescimento vegetativo.  
Apesar de algumas ondas de calor sentidas durante os meses de Verão, as 
temperaturas mantiveram-se em valores normais, permitindo que as uvas 
tivessem um amadurecimento uniforme e regular.   
A vindima começou a meio do mês de agosto e terminou a meados de 
outubro. 
Com alguns dias de chuva e com as temperaturas mais baixas, chegou o dia 
de vindima do bloco D e das uvas de Petit Manseng, que apresentavam já 
sintomas de podridão nobre e alguma desidratação nos bagos. A 8 de 
novembro foram colhidas as uvas e transportadas até à adega para se dar 
início à vinificação. 
 
VITICULTURA 
Ano: 2013  Castas: Petit Manseng  Área de Vinha: 1.60ha 
Solos: Solos sedimentares de xisto e grauvaque, de materiais 
predominantemente limosos Rega: Gota a gota 
Produção: 8ton /ha  
 
ENOLOGIA 
Criteriosa selecção de uvas afectadas pelo fungo Botrytis Cinerea, 
fenómeno natural vulgarmente designado por podridão nobre. 
Prensagem em prensa pneumática sem desengace, nem esmagamento. 
Inoculação com leveduras selecionadas. Fermentação lenta a baixas 
temperaturas durante aproximadamente, 2 meses. 
O vinho estagiou durante 24 meses em barricas de carvalho francês de 
segundo ano. 
 
 DESCRIÇÃO ORGANOLÉPTICA 
Cor dourada. Aroma complexo, notas de mel e passas, combinam-se com 
baunilha e aromas tostados provenientes do estágio em madeira. 
Doçura volumosa e final persistente 
Harmonização: foie gras, queijos de sabor intenso e sobremesas ricas 
 
RECOMENDAÇÃO DE CONSUMO 
Temperatura a ser servido -  8 a 10ºc 
2017-2022 
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