
 

SÉRIE IMPAR RETORTO BRANCO 2018

TIPO: Tranquilo     COR: Branco     

DESIGNAÇÃO DE ORIGEM: DOC Alentejo     REGIÃO: Alentejo

PAÍS DE ORIGEM: Portugal     VITICULTURA SUSTENTÁVEL: Sim

O VINHO

Série Ímpar é fruto de um desafio feito à equipa de enologia da Sogrape Vinhos para criar vinhos diferentes, especiais e

únicos. Vinhos com cunho pessoal, criados a partir da inspiração do enólogo. De vinhas muito velhas, a 640 metros de

altitude, nasce o Série Ímpar Retorto. Oriundo de uma pequena vinha, na Serra de São Mamede em Portalegre, é das

suas retorcidas videiras que tem origem o nome: Retorto.

NOTAS DE PROVA

Série Impar Retorto é um vinho equilibrado entre fruta, acidez natural e barrica onde estagiou. É um vinho que já

apresenta muita complexidade, mas com natural capacidade de evoluir mais em garrafa.

ANO VITÍCOLA

2018 caracterizou-se por um Inverno e Primavera chuvosos. Junho e Julho registaram temperaturas abaixo do

normal e Agosto foi um mês de calor extremo. Setembro foi um mês com noites frescas e temperaturas mais

amenas durante o dia o que permitiu um final de maturação excelente.

ENÓLOGO: Luis Cabral de Almeida

CASTAS: Arinto; Bical; Fernão Pires; Roupeiro; Tamarez

VINIFICAÇÃO

Vinho obtido de vinhas velhas, onde predominam as castas Arinto, Roupeiro, Bical, Fernão Pires e Tamarez.

As uvas foram vindimadas cedo, garantindo acidez natural e frescura. Vinificação tradicional, terminou a

fermentação alcoólica em barricas de carvalho francês usadas de 225L e 500L. Parte do lote fez fermentação

maloláctica.

MATURAÇÃO

Estágio de 17 meses em barricas de carvalho francês.

GUARDAR

Pela sua origem, é um vinho com enorme capacidade de guarda.

SERVIR

Deve ser servido a uma temperatura perto dos 12ºC. Necessita de tempo no copo para apresentar todas as

suas qualidades.

DESFRUTAR

Acompanha muito bem qualquer tipo de queijo. Peixes gordos ou pratos de carne no forno, fazem uma

excelente combinação. A sua complexidade e persistência em boca permitem que se possa tirar prazer

mesmo bebendo sem qualquer acompanhamento.

DETALHES TÉCNICOS

Álcool: 12,5% ±0,5 | Acidez Total: 6,9 g/L ±0,5  (ácido tartárico)  | Açúcares Totais: 0,3 g/L ±0,3 | pH: 3,3

±0,2

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (VALORES TÍPICOS PARA 100 mL)

Álcool: 9,9 g | Açúcares: 0 g | Valor Energético: 307 kJ/73 kcal | Adequado para Vegetarianos: Sim |

Adequado para Vegans: Sim | Sem Glúten

ALERGÉNIOS: 

Contém sulfitos

DATA ENGARRAFAMENTO: 2020-04-15  

CAPACIDADES DISPONÍVEIS: 750 mL

ENGARRAFADOR: 

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

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.
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