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Herdade de Espirra lança gama
vinho tinto com Método Tradicional 2010
•

Empresa vai ainda apresentar as colheitas Herdade de Espirra 2013,
Reserva 2013 e Pavão de Espirra 2013

A Herdade de Espirra, propriedade situada na região de Pegões acaba de enriquecer a sua
gama de vinhos com o lançamento do novo vinho tinto Herdade de Espirra Método
Tradicional 2010, apresentando ainda ao mercado três novas colheitas tintas da sua gama
tradicional: Herdade de Espirra 2013; Reserva 2013 e Pavão de Espirra 2013, todas
assinadas pelo premiado enólogo Rui Reguinga e todas produzidas, exclusivamente, com
uvas da casta Castelão (monocastas) cultivadas em modo de produção integrada.
A nova referência da Herdade de Espirra – o Método Tradicional 2010 – é um vinho tinto
produzido, como o próprio nome indica, de uma forma tradicional e já rara nos tempos que
correm. Colhidas manualmente, as uvas são depois esmagadas por pisa a pé e deixadas em
contacto prolongado com a casca para extrair toda a complexidade da casta Castelão. A
fermentação decorreu nos lagares até estar completa, sendo de sublinhar o prolongado
estágio em garrafa.
Oriundo de vinhas velhas e de baixa produtividade da Herdade, que dão origem a um
Castelão muito estruturado, intenso e complexo, este vinho desenvolveu, graças ao já
referido estágio prolongado em garrafa, aromas de tabaco, café e chocolate negro. Notórios
são também os taninos proeminentes e uma boa acidez, revelando o lado rústico e típico da
casta, com excelente capacidade de envelhecimento, que pode atingir os oito anos.

Com um teor alcoólico de 13,5% e uma acidez total de 5,0 g/l, este novo Herdade de Espirra
Método Tradicional 2010, do qual foram disponibilizadas 26.000 garrafas, revela-se ideal
para acompanhar carnes de caça, como lebre e perdiz, e carnes assadas, como borrego e
cabrito. Recomendado também para acompanhar queijos de ovelha ou cabra de sabor
intenso.
Recorde-se que a Herdade de Espirra, que apresenta agora também as três referidas novas
colheitas de 2013, foi adquirida pela então Portucel (hoje The Navigator Company) em 1985,
altura em que se procedeu à reestruturação dos 37 hectares de vinha e à recuperação da
adega, tendo depois sido criada a Sociedade de Vinhos da Herdade de Espirra que otimizou
as condições de produção e comercialização dos vinhos com grande rigor e profissionalismo,
no total respeito pelas culturas e práticas tradicionais da região.

Sobre a Herdade de Espirra
A The Navigator Company adquiriu a Herdade de Espirra, em 1985, tendo reestruturado a vinha
existente e recuperado as instalações sociais que se encontravam em franca degradação, incluindo a
própria adega, dando portanto condições para que a produção de vinho possa ser assumida com grande
rigor e profissionalismo. Assim surgiu uma nova empresa, Sociedade de Vinhos da Herdade de Espirra,
que tem como objectivo produzir e comercializar o vinho de Espirra, respeitando as culturas e práticas
tradicionais da região.
Sublinhe-se que a Herdade de Espirra é uma propriedade perfeitamente integrada com a Natureza,
gerida de forma sustentada e que os seus 37 hectares de vinha, localizados em solos arenosos,
convivem harmoniosamente com outras actividades agro-florestais, como a produção de cortiça,
produção de pinhão, pastagem de rebanhos, viveiros florestais e produção de madeira, ocupando um
total 1.700 hectares.
http://espirra-wine.com/
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