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VINHO TINTO | RED WINE ÍCONE HERDADE DO PESO 

 

 
 

 
Vinificação: Todos os talhões tiveram um 
acompanhamento vitícola diferenciado. Intervenções em 
verde para criar a melhor parede foliar possível, e monda 
de cachos, deixando apenas 1 cacho por pâmpano. A 
vindima foi feita á mão e após desengace total, os bagos 
tiveram uma seleção manual, procedeu-se a maceração a 
frio (10ºC) durante 3 dias, seguido da fermentação em 
cubas de aço inox a temperatura controlada a 28ºC 
durante cerca de 9 dias. Após fermentação maloláctica os 
vinhos foram transferidos para barricas de carvalho 
francês de diferentes idades e tanoarias onde estagiaram 
durante cerca de 12 meses 
 
 
Notas de Prova: Cor profunda, aroma muito complexo 
com notas ainda de alguma fruta preta, como amoras, 
mas principalmente de nuances mentoladas, folha de 
tabaco e pimenta negra. Na boca apresenta uma 
excelente estrutura e equilíbrio. Taninos presentes, mas 
sedosos, de grande qualidade. Final muito longo e 
complexo 
 
 
 
 
Vai bem com…Carnes Vermelhas e Caça 

 
 
 
Castas: Alicante Bouschet (96%) e Syrah (4%) 
 

Região: Alentejo, Portugal 
 
Enologia: Luís Cabral de Almeida 
 
Teor Alcoólico: 14% 

 

 

 

Vinification: All the vineyards had a differentiated 

viticultural follow-up. Green interventions to create the 

best possible leaf wall, and bunch weeding, leaving only 1 

bunch per shoot. The harvest was made by hand and after 

total destemming, the berries had a manual selection, we 

proceeded to cold maceration (10ºC) for 3 days, followed 

by fermentation in stainless steel vats at a controlled 

temperature of 28ºC for about 9 days. After malolactic 

fermentation the wines were transferred to French oak 

barrels of different ages and cooperages where they aged 

for about 12 months 

 

Tasting Notes: Deep colour, very complex aroma with 

notes of some black fruit, such as blackberries, but mainly 

of mentholated nuances, tobacco leaf and black pepper. 

Excellent structure and balance in the mouth. Present 

tannins, but silky, of great quality. Very long and complex 

finish 

 

 

 

 

It goes well with… Red Meat and Hunting Meat 

 
 
 
Grape Varieties: Alicante Bouschet (96%) and Syrah (4%) 
 

Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: Luís Cabral de Almeida 
 
Alcohol Content: 14% 
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