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VINHO TINTO | RED WINE CHURCHILL’S ESTATES GRICHA 

 

 
 

 
Vinificação:  As uvas chegaram à adega em caixas de 
20kg e foram refrigeradas à noite. Após um processo 
de seleção, as uvas foram trituradas e, em seguida, 
foi realizada uma maceração pré-fermentativa no 
frio. O mosto é então transferido para um processo 
robótico de fermentação. Durante o processo é 
transferido para cascos de 500 litros, onde a 
fermentação termina. Estágio de 12 meses em 
barricas novas de 500 litros de carvalho francês.  
 
Notas de Prova: Cacau, fruta preta macerada, terra, 
pimenta. Denso e concentrado, com alta acidez para dar 
frescura, taninos firmes, termina bem temperado, rico e 
austero. 

 
 
Vai bem com…  Carne Vermelha, como Rosbife, Filé de 
Carne de Veado e Peito de Pato Assado. 
 
 
Castas: Tinta Francisca, Tinto Cão, Tinta Roriz, Touriga 
Franca, Touriga Nacional. 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: John Graham. 

 
Teor Alcoólico: 14% 
 
 

 

 

º 

 

Vinification: The grapes arrived at the winery in 20kg 

boxes and were chilled at night. After a selection process, 

the grapes were crushed and then a pre-fermentative 

maceration was carried out in the cold. The must is then 

transferred to a robotic fermentation process. During the 

process it is transferred to 500 litre casks, where 

fermentation ends. Aged for 12 months in new 500 litre 

French oak barrels. 

 

Tasting Notes: Cocoa, macerated black fruit, earth, 

pepper. Dense and concentrated, with high acidity to give 

freshness, firm tannins, finishes well seasoned, rich and 

austere. 

 

It goes well with… Red Meat, such as Roast Beef, Fillet of 

Venison and Roast Duck Breast. 

 

Grape Varieties: Tinta Francisca, Tinto Cão, Tinta Roriz, 
Touriga Franca, Touriga Nacional.. 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: John Graham. 
 
Alcohol Content: 14% 
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