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VINHO TINTO | RED WINE CARTUXA VINHO DE TALHA BIOLÓGICO 

 

 
 

 
Vinificação:  Colheita manual. Seleção dos melhores 
bagos e fermentação em potes de barro. Após a 
fermentação, o vinho permanece em maceração pós-
fermentativa. Repousa alguns meses o que lhe permite 
adquirir características únicas. 

 
 
Notas de Prova: Um aroma exuberante de compota de 
framboesa e amora, agulhas de pinheiro e ervas 
aromáticas secas. Na boca apresenta um contraste muito 
interessante, sendo mais austero e rústico, sem perder a 
elegância e uma certa delicadeza. Taninos maduros e bem 
presentes, a acidez sublinhando a textura suculenta do 
vinho. Toque terroso no final da boca. 

 
Vai bem com…  Massas, carnes brancas ou salmão 
grelhado. 
 
Castas: Trincadeira, Aragonêz, Alicante bouschet. 
 
Região: Alentejo, Portugal 
 
Enologia: Pedro Baptista. 

 
Teor Alcoólico: 14,5% 
 
Acidez Total: 5,6 g/L 
 
Açúcar Residual: 0,3 g/L 
 
 
 
 

 

 

 

Vinification: Manual harvesting. Selection of the best 

berries and fermentation in clay pots. After fermentation, 

the wine remains in post-fermentative maceration. It rests 

for a few months, which allows it to acquire unique 

characteristics.. 

 

Tasting Notes: An exuberant aroma of raspberry and 

blackberry jam, pine needles and dried aromatic herbs. In 

the mouth it presents a very interesting contrast, being 

more austere and rustic, without losing elegance and a 

certain delicacy. Mature tannins and well present, the 

acidity underlining the juicy texture of the wine. Earthy 

touch at the end of the mouth. 

 

It goes well with… Pasta, white meat or grilled salmon. 

 

Grape Varieties: Trincadeira, Aragonêz, Alicante 
Bouschet. 
 
Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: Pedro Baptista. 
 
Alcohol Content: 14,5% 
 
Total Acidity: 5,6 g/L 
 
Residual Sugar: 0,3 g/L 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


