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VINHO TINTO | RED WINE BEYRA SUPERIOR 

 

 
 

 
Vinificação: Uvas com origem em vinhas plantadas 
no planalto da Beira Interior, a uma altitude média 
de 700 metros, maioritariamente com mais de 40 
anos de idade em solos de xisto. Em função do ano, 
foram selecionadas as melhores vinhas, cujas castas 
autóctones estão perfeitamente adaptadas ao clima 
rústico provocado pela altitude. Uvas colhidas à 
mão, receção com desengace total e esmagamento 
de imediato. Fermentação entre os 22 - 26 ºC 
durante 7 dias com maceração suave. Estágio 
durante 12 meses em barricas novas de carvalho 
francês 1/3 e americano 2/3. 
 
Notas de Prova: Grande concentração, muito fresco, 
o lote deu origem a um aroma muito complexo onde 
se conjugam harmoniosamente as notas de barrica 
que adicionam complexidade às especiarias, aos 
frutos pretos, ao alcaçuz, às violetas num conjunto 
que promete melhorar em garrafa ano após ano. 
Complexidade, aroma muito concentrado, vigoroso 
e estruturado na boca com uma textura espessa a 
denotar uvas criadas com stress. 
Vai bem com….Carne vermelha e queijos.  
 
Castas: Tinta Roriz / Tempranillo (70%), Jaen / 
Mencia (20%), Touriga Nacional (7%), Rufete (3%). 
Região: Beira Interior, PortugaL 
Enologia: Rui Roboredo Madeira 
Teor Alcoólico: 14% 
Acidez Total: 5,31 g/L  
Açúcar Residual: 4,4 g/L 
 

 
Vinification: Grapes originating from vines planted 

on the plateau of Beira Interior, at an average 

altitude of 700 meters, mostly over 40 years old in 

schist soils. Depending on the year, the best vines 

were selected, whose native varieties are perfectly 

adapted to the rustic climate caused by the altitude. 

Grapes picked by hand, reception with total 

destemming and immediate crushing. Fermentation 

between 22 - 26 ºC for 7 days with gentle maceration. 

Aging for 12 months in new 1/3 French and 2/3 

American oak barrels. 

Tasting Notes: Great concentration, very fresh, the 

blend gave rise to a very complex aroma where the 

oak notes harmoniously combine to add complexity 

to spices, black fruits, licorice and violets in a set that 

promises to improve in bottle year after year. 

Complexity, very concentrated aroma, vigorous and 

structured in the mouth with a thick texture denoting 

stress-raised grapes. 

It goes well with… Red meat and cheeses 

 

Grape Varieties: Tinta Roriz / Tempranillo (70%), 
Jaen / Mencia (20%), Touriga Nacional (7%), Rufete 
(3%). 
Region: Beira Interior, PortugaL 
Oenology: Rui Roboredo Madeira 
Alcohol Content: 14% 
Total Acidity: 5,31 g/L  
Residual Sugar: 4,4 g/L 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 
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