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VINHO TINTO | RED WINE POMARES 

 

 
 

 
Vinificação: Seleção de uvas na entrada da adega. 
Decapagem total e fermentação em tanques de aço 
inoxidável por 8 dias com controle de temperatura 
para extração total de componentes frutados. Uma 
parte da mistura foi armazenada em barricas de 
carvalho francês e americano por 6 meses. 
 
Notas de Prova: De cor cereja e boa intensidade, 
este vinho apresenta um aroma jovem, com frutos 
vermelhos muito maduros. A presença discreta de 
baunilha e torradas confere-lhe uma personalidade 
forte, além do caráter intenso e fresco. Paladar 
muito macio, taninos aveludados e final médio 
resultam em um vinho muito moderno. 
 
Vai bem com…. Carnes vermelhas, rosbife e 
grelhados. 
 
Castas: Tinta Roriz, Touriga Franca e Touriga 
Nacional. 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Jorge Alves e Sónia Pereira. 

 
Teor Alcoólico: 13,7% 
 
 

 

 

 

Vinification: Selection of grapes at the entrance to 

the winery. Total destemming and fermentation in 

stainless steel tanks for 8 days with temperature 

control for total extraction of fruit components. A 

part of the blend was stored in French and American 

oak barrels for 6 months. 

 

Tasting Notes: With a cherry colour and good 

intensity, this wine presents a young aroma, with 

very ripe red fruits. The discreet presence of vanilla 

and toast gives it a strong personality, in addition to 

its intense and fresh character. Very soft palate, 

velvety tannins and medium finish result in a very 

modern wine. 

It goes well with… Red meat, roast beef and grilled 

meat. 

 

Grape Varieties: Tinta Roriz, Touriga Franca e 
Touriga Nacional. 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Jorge Alves e Sónia Pereira. 
 
Alcohol Content: 13,7% 
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