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VINHO TINTO | RED WINE MARQUESA DE ALORNA GRANDE RESERVA 

 

 
 

 
Vinificação: Trituração e desminagem total das uvas. 
Maceração pré-fermentativa a temperatura controlada de 
15 ºC; Fermentação em tanques de aço inoxidável a 23ºC 
e maceração por 2 semanas. Antes de engarrafado, o 
vinho envelhece em barricas novas de carvalho francês 
durante 12 meses. 
 
Notas de Prova: Vermelho escuro. Boa integração de 
frutas como amora e framboesa com um toque de flores 
silvestres perfumadas. Sugestões de especiarias 
combinadas com chocolate e novos aromas de carvalho. 
Dominado por baunilha de frutos silvestres e picante do 
carvalho francês. Apesar de os taninos firmes terem uma 
estrutura única, revela uma textura sedosa na boca. 
Devido à grande riqueza e complexidade aromática, 
possui uma prova final duradoura, permanecendo notas 
aromáticas. 
 
Vai bem com…. Cabrito no forno, Pratos de caça, Pratos 
condimentados 
 
Castas: Vinhas Velhas 

 
Região: Tejo, Portugal 
 
Enologia: Martta Reis Simões 
 
Teor Alcoólico: 14% 
 
Acidez Total: 6,3 g/L 
 
 

 

 

Vinification: Total crushing and demineralisation of the 

grapes. Pre-fermentative maceration at a controlled 

temperature of 15ºC; Fermentation in stainless steel tanks 

at 23ºC and maceration for 2 weeks. Before bottling, the 

wine ages in new French oak barrels for 12 months. 

 

Tasting Notes: Dark red in colour. Good integration of fruit 

such as blackberry and raspberry with a touch of fragrant 

wild flowers. Hints of spice combined with chocolate and 

new oak aromas. Dominated by vanilla berry fruit and 

spiciness from the French oak. Although firm tannins have 

a unique structure, it reveals a silky texture in the mouth. 

Due to its great aromatic richness and complexity, it has a 

long-lasting aftertaste with lingering aromatic notes. 

 

 

It goes well with… Oven-roasted kid, Game dishes, Spicy 

dishes 

 

Grape Varieties: Old Vines. 
 
Region: Tejo, Portugal 
 
Oenology: Martta Reis Simões 
 
Alcohol Content: 14% 
 
Total Acidity: 6,3 g/L 
 
 

FICHA TÉCNICA | THECNICAL SHEET 

 


