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País, Região e Sub-região
Romênia / Dealu Mare / Tohani – 
Gura Vadului

Harmonização

Sobre a Vinícola

Vinhedo

Uva

Safra

Teor Alcoólico

Colheita

Vinificação

Notas de Degustação
É fresco e frutado, repleto de frutas vermelhas e pretas maduras. A sua 
estrutura e acidez equilibrada conferem ao vinho longitude e elegância no 
final de boca. Temperatura de serviço entre 8 e 13oC. 

Excelente como aperitivo, saladas e pratos de carnes brancas.

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. 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”. 

Prahova Valley é uma marca de vinho com uma história de mais de 17 anos 
no mercado local e a principal linha dentro do portfólio da The Iconic Estate. 
É um vinho único, surpreendente e memorável. 

A região vinícola de Dealurile Munteniei 
(Muntenia’s Hills) fica no sul da Romênia e 
pertence à área das Colinas Sub Cárpatos. 
É famosa pelas suas excelentes condições 
naturais (terroir) no cultivo das vinhas. 
Apresenta clima temperado-continental com 
verões quentes, outonos longos e secos e 
invernos curtos. Solo de coloração marrom-
avermelhados junto com argila vermelha, 
marga e porções ricas em calcário em algumas 
áreas, são abundantes em óxido de ferro e 
carbonato de cálcio. A altitude varia entre 
137 e 550 metros e a exposição da vinha 
é predominantemente meridional, sudeste 
e sudoeste. Tem ótima exposição ao sol e 
precipitação.

100% Merlot

2019

13%

Manual

Resfriamento do mosto. Maceração pelicular a 12° C, por 3 horas. Drenagem 
gravitacional do mosto sem prensagem. Clarificação gravitacional. 
Fermentação controlada a 14° C por 15 dias. Sem fermentação malolática.

PRAHOVA VALLEY MERLOT ROSÉ


