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VINHO TINTO | RED WINE TRINCA BOLOTAS 

 

 
 

 
Vinificação: Vinificado na Herdade a partir de uvas 
selecionadas. Após estudos de maturação as uvas foram 
colhidas no seu ponto ótimo de maturação 
fenólica/aromática para se proceder à sua vinificação. 
Depois do desengace total e suave esmagamento deu-se 
a maceração pré-fermentativa de 3 a 4 dias, para 
aumentar a complexidade aromática e polifenólica. 
Seguiu-se a fermentação a temperatura controlada a 26ºC 
durante cerca de 7 dias. Quando se atingiu o equilíbrio 
organolético pretendido, fez-se a suave prensagem das 
massas 
 
Notas de Prova: Um vinho com uma cor vermelha muito 
viva. Grande intensidade aromática dominada por 
componentes de frutos vermelhos e pretos maduros 
como amora, framboesa e ameixa preta. É um vinho 
denso na boca, com taninos de qualidade, acidez 
equilibrada e final longo 
 
 
 
Vai bem com…Massas ou Carnes Brancas. Pratos 
tradicionais mais elaborados 
 

 
 
 

Castas: Alicante Bouschet (44%), Touriga Nacional (40%) e 
Aragonês (16%) 
 

Região: Alentejo, Portugal 
 

Enologia: Luis Cabral de Almeida 
 
Teor Alcoólico: 14,5% 
 
Acidez Total: 5,6% 
 
Açucar Residual: 2,8% 

 

Vinification: Vinified on the estate from selected grapes. 

After ripening studies, the grapes were harvested at their 

optimal point of phenolic/aromatic ripeness in order to 

proceed to its vinification. After total destemming and 

gentle crushing, pre-fermentative maceration took place 

for 3 to 4 days in order to increase the aromatic and 

polyphenolic complexity. Fermentation followed at a 

controlled temperature of 26ºC for about 7 days. When 

the desired organoleptic balance was reached, a soft 

pressing of the grapes was performed 

 

Tasting Notes: A wine with a very vivid red colour. Great 

aromatic intensity dominated by ripe red and black fruit 

components such as blackberry, raspberry and black plum. 

It is a dense wine in the mouth, with quality tannins, 

balanced acidity and long finish 

 

 

It goes well with… Pasta or white meat. More elaborated 

traditional dishes 

 
 
 
 
Grape Varieties: Alicante Bouschet (44%), Touriga 
Nacional (40%) and Aragonês (16%) 
 
Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: Luis Cabral de Almeida 
 
Alcohol Content: 14,5% 
 
Total Acidity: 5,6% 
 
Residual Sugar: 2,8% 
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