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VINHO TINTO | RED WINE HERDADE DOS ARROCHAIS RESERVA TINTO 

 

 
 

 
Vinificação: Após a colheita manual, as uvas são 
perseguidas e esmagadas. Segue-se uma maceração 
pré-fermentativa em uma prensa de vinho por 24 
horas e a fermentação a uma temperatura 
controlada de 25 ° C, durante a qual a maceração é 
feita pelo processo de dosagem, a fim de obter uma 
boa extração de cor e taninos. Fermentação 
malolática para estabilizar e equilibrar o vinho, 
seguida de uma fase de doze meses em barricas de 
borras finas, a fim de aumentar a estrutura e a 
complexidade do vinho. 

 
Notas de Prova: Vinho de cor intensa, com aromas a 
fruta madura, geleia e especiarias. Na boca, os 
taninos firmes e sedosos conferem uma estrutura 
robusta e equilibrada. Possui um final de boca 
prolongado, onde os aromas de frutas se fundem 
com as notas tostadas. 

 
Vai bem com…. Carnes brancas vermelhas ou mais 
elaboradas. Um vinho que pode acompanhar a 
cozinha tradicional ou moderna. 
 
Castas: Alfrocheiro, Alicante Bouschet, Syrah. 
 
 
Região: Alentejo, Portugal 

 
Teor Alcoólico: 14,5% 
 
 

 

 

Vinification: After manual harvesting, the grapes are 

chased and crushed. This is followed by pre-

fermentative maceration in a wine press for 24 hours 

and fermentation at a controlled temperature of 

25°C, during which maceration is carried out by the 

dosage process in order to obtain good extraction of 

colour and tannins. Malolactic fermentation to 

stabilize and balance the wine, followed by a phase 

of twelve months in fine lees barrels in order to 

increase the structure and complexity of the wine. 

Tasting Notes: Intense colour wine with aromas of 

ripe fruit, jam and spices. In the mouth, the firm and 

silky tannins give it a robust and balanced structure. 

It has a lingering finish, where fruit aromas merge 

with toasty notes. 

 

It goes well with… Red white meats or more 

elaborate ones. A wine that can accompany 

traditional or modern cuisine. 

 

Grape Varieties: Alfrocheiro, Alicante Bouschet, 
Syrah. 
 
Region: Alentejo, Portugal 
 
Alcohol Content: 14,5% 
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