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VINHO TINTO | RED WINE ESPORÃO COLHEITA 

 

 
 

 
 
Vinificação: Co-fermentação das diferentes castas em 
cubas de betão, a temperaturas controladas (22º-25ºC), 
seguida da fermentação malolática. O estágio é também 
feito em cubas de betão, durante 6 meses, onde as 
condições de microxigenação, únicas deste tipo de 
depósito, respeitam e potenciam o carácter do vinho, 
seguidas de estágio em garrafa pelo tempo mínimo de 4 
meses 
 
 
Notas de Prova: De cor ruby com um aspeto límpido. Tem 
um aroma com notas de frutos silvestres e especiarias. No 
paladar é fresco, equilibrado e direto, com uma textura 
sedosa onde predomina a pureza da fruta vermelha, com 
um final intenso e vibrante 
 
 
 
Vai bem com…Carnes Vermelhas e Carnes Brancas 
 
 
 

 
Castas: Touriga Nacional, Aragonez, Touriga Franca, 
Cabernet Sauvignon, Alicante Bouschet e outras… 
 

Região: Alentejo, Portugal 
 

Enologia: David Baverstock e Sandra Alves 
 
Teor Alcoólico: 14% 
 
Acidez Total: 6,23 g/L  
 
Açúcar Residual: 1,8 g/L 
 
 

 
 

Vinification: Co-fermentation of the different varieties in 

concrete vats, at controlled temperatures (22º-25ºC), 

followed by malolactic fermentation. Ageing is also carried 

out in concrete tanks for 6 months, where the micro-

oxygenation conditions, unique to this type of deposit, 

respect and enhance the wine's character, followed by 

ageing in bottle for at least 4 months 

 

 

Tasting Notes: Ruby colour with a clear appearance. It has 

an aroma with notes of wild berries and spices. The palate 

is fresh, balanced and direct, with a silky texture where the 

purity of red fruit predominates, with an intense and 

vibrant finish 

 

 

It goes well with… Red and White Meats 

 
 
 
Grape Varieties: Touriga Nacional, Aragonez, Touriga 
Franca, Cabernet Sauvignon, Alicante Bouschet and 
others… 
 
Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: David Baverstock and Sandra Alves 
 
Alcohol Content: 14% 
 
Total Acidity: 6,23 g/L  
 
Residual Sugar: 1,8 g/L 

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL SHEET 

 


