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VINHO TINTO | RED WINE CAMINHOS CRUZADOS ALFROCHEIRO 

 

 
 

 
Vinificação: Os vinhos oriundos da casta Alfrocheiro 
plantada no Dão, distinguem-se pela sua frescura 
aromática e enorme capacidade de evolução em 
garrafa. Parte deste vinho estagiou em barricas de 
carvalho francês, cerca de 18 meses, tendo o 
restante estagiado em cubas de inox. 

 
Notas de Prova: Esta casta pouco subestimada no 
Dão mostra aqui um vinho com muitas notas de 
amoras maduras e ameixa preta, taninos gordos e 
polidos, sedosos, cheios mas elegantes, com final 
amplo e muito atraente. 
 
 
Vai bem com…. Bacalhau no forno, presunto e 
enchidos, Borrego, cabrito assado no forno, cozido à 
portuguesa, pato assado, bife com molho pimenta, 
rabo de boi estufado e iscas. 
 
Castas: Alfrocheiro. 
 
Região: Dão, Portugal 
 
Enologia: Manuel Vieira e Carlos Magalhães 

 
Teor Alcoólico: 14% 
 
 
 
 
 

 

Vinification: The wines that come from the 

Alfrocheiro grape variety planted in the Dão are 

distinguished by their aromatic freshness and 

enormous capacity to develop in the bottle. Part of 

this wine aged in French oak barrels for around 18 

months, with the rest aged in stainless steel tanks. 

Tasting Notes: This little underrated grape variety in 

the Dão shows here a wine with lots of ripe 

blackberry and black plum notes, fat and polished 

tannins, silky, full but elegant, with a broad and very 

attractive finish. 

 

It goes well with… Codfish in the oven, smoked ham 

and sausages, lamb, roast kid in the oven, cozido à 

portuguesa, roast duck, steak with pepper sauce, 

stewed oxtail and bait. 

 
Grape Varieties: Alfrocheiro. 
 
Region: Dão, Portugal 
 
Oenology: Manuel Vieira and Carlos Magalhães 
 
Alcohol Content: 14% 
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