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VINHO TINTO | RED WINE HERADE DOS GROUS RESERVA 

 

 
 

 
Vinificação:  As uvas são selecionadas manualmente em 
uma tabela de seleção específica; A fruta é 
instantaneamente resfriada a 10ºC na chegada à vinícola; 
Os mostos são "encharcados a frio" por até 2 dias antes da 
fermentação; Inoculação com leveduras selecionadas; 
Fermentação e maceração prolongadas em lagares 
(fermentadores tradicionais abertos); Estagiou durante 16 
meses em barricas novas de carvalho francês; Os 
melhores barris foram selecionados para criar essa 
mistura Reserve. 
 
Notas de Prova: Tons profundos e concentrados de 
vermelho-amarelado; Aromas complexos. Frutas maduras 
bem integradas, com notas de torradas, especiarias e 
aromas de tabaco do envelhecimento da madeira; Sabor 
cheio, boa concentração e taninos macios; Estrutura firme 
e suave do tanino, permitindo maior complexidade e 
aprimoramento da garrafa. 

 
Vai bem com…    Pratos tradicionalmente alentejanos e 
mediterrânicos. 

 
Castas: Alicante Bouschet, Tinta Miúda, Touriga Nacional 

 
Região: Alentejo, Portugal 
 
Enologia: Luís Duarte 
 
Teor Alcoólico: 14% 
 
Acidez Total: 6 g/L 
 
Açúcar Residual: 0,7 g/L 
 
 

 

 

Vinification: The grapes are hand selected on a specific 

selection table; The fruit is instantly cooled to 10ºC on 

arrival at the winery; The musts are "cold soaked" for up 

to 2 days before fermentation; Inoculation with selected 

yeasts; Prolonged fermentation and maceration in lagares 

(traditional open fermenters); Aged for 16 months in new 

French oak barrels; The best barrels have been selected to 

create this Reserve blend. 

 

Tasting Notes: Deep and concentrated yellowish-red 

tones; Complex aromas. Well integrated ripe fruit, with 

notes of toast, spices and tobacco aromas from wood 

ageing; Full flavour, good concentration and soft tannins; 

Firm and smooth tannin structure, allowing for greater 

complexity and bottle enhancement. 

 

 

It goes well with… Traditionally Alentejo and 

Mediterranean dishes. 

 

Grape Varieties: Alicante Bouschet, Tinta Miúda, Touriga 
Nacional 
 
Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: Luís Duarte 
 
Alcohol Content: 14% 
 
Total Acidity: 6 g/L 
 
Residual Sugar: 0,7 g/L 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


