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País, Região e Sub-região
Romênia / Dealurile Munteniei / Dealu Mare

Harmonização

Sobre a Vinícola

Vinhedo

Uva

Safra

Teor Alcoólico

Colheita

Vinificação

Notas de Degustação
Um vinho branco fresco, bem equilibrado com sabores delicados a uvas frescas 
e notas florais discretas. Temperatura de serviço entre 10 e 12oC. 

Como aperitivo, com saladas, queijos leves, peixes, marisco e aves.

The Iconic Estate, tem 129 anos de experiência em vinificação, é membro 
do Alexandrion Group Romania, a maior produtora e distribuidora de álcool 
da Romênia. A empresa possui instalações de produção e armazenamento, 
três linhas de engarrafamento, armazém com temperatura controlada e caves 
subterrâneas. A vinícola em Tohani, Gura Vadului, é uma das maiores da 
região de Dealu Mare, com capacidade de processamento de 5 mil toneladas 
por ano, sendo produzida aproximadamente 3,6 milhões de litros por ano e 
cerca de 5 milhões de garrafas por ano. Ano após ano, os vinhos produzidos 
têm sido premiados em diversos concursos internacionais. A vinícola é a 
primeira romena a receber a Grande Medalha de Ouro no “Concours Mondial 
de Bruxelles”. 

La Umbra é a linha de vinhos inspirada na sombra de uma árvore que havia 
próximo à cozinha externa das antigas fazendas romenas. Os membros 
da família comiam, conversavam e descansavam sempre ao lado de uma 
taça de vinho. Este hábito foi homenageado com a produção de um vinho 
fresco, frutado e leve obtido a partir de cepas selecionadas e colhidas 
cuidadosamente nas famosas regiões vinícolas da Romênia. 

A região de Dealu Mare (ou Big Hill) fica no 
paralelo de 45°, compartilhando a mesma 
latitude com Bordeaux e Piemonte, tem 
raízes profundas na história da região com 
um microclima quente e seco típico e os 
outonos bastante longos que  favorecem um 
amadurecimento lento e completo das uvas. É 
a região vinícola mais compacta da Romênia. 
Há um longo período de vegetação de 210-
240 dias com umidade máxima de 55-80%. 
O solo está repleto de fósseis marinhos e as 
uvas desfrutam da combinação perfeita de dias 
quentes e noites frias.  
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Manual

Desengace de uvas cuidadosamente selecionadas. Suave esmagamento. 
Maceração pelicular por 8 a 10 horas em tanques de aço inoxidável a no máximo 
14°C. Fermentação controlada por 14 dias entre 14 e 16°C. Clarificação, filtragem 
e engarrafamento.
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