
TINTO

VINHO TINTO | RED WINE

ALC. 13,5% VOL

750 ML

Classifi cação | Classifi cation: DOC

Tipo | Type: Vinho Tinto | Red Wine

Castas | Grape Varieties: Baga, Touriga Nacional e Merlot

Álcool | Alcohol: 13,5% vol.

Região | Region: Bairrada

Reserva 2017

Aspeto | Aspect: Cristalino. Crystalline.

Acondicionar em lugar fresco e humidade moderada ao abrigo da luz. Não é aconselhável o consumo 
a grávidas e menores de idade. Contém sulfito.
Store in a cool place, of moderate humidity and protected from the light. Not advisable for pregnant 
women and  munors, Contains sulphites.

Capacidade
Capacity

(mL)

Tipo de garrafa

Type of botle

(mL)
EAN 13

Garrafas por caixa

Bottles per case

Dimensão Caixa 
(CxLxA)

Case Size
(LxWxH) 

Peso Bruto Caixa 
(Kg)

Case Gross Weight 
(Kg)

ITF 14

6750 bordalesa |  bordeaux 60.360x0.190x0.105

Vinhos António Marinha, Anadia, Portugal | Tel. 919 508 280 | dm@vinhosantoniomarinha.pt | www.vinhosantoniomarinha.pt

Cor | Color: Vermelho granada com ligeiro violáceo. Garnet red with slight violet.

Aroma | Aroma: Frutado elevando notas de fruta vermelha (amora e mirtilo) 
casada com ligeira tosta e harmonizada com notas de mato. Fruity raising notes 
of red fruit (blackberry and blueberry) paired with light toast and harmonized with 
bush notes.

Sabor | Flavor: Frutado, taninos equilibrados e elegantes, madeira bem casada. 
Fruity, balanced and elegant tannins, well-matched wood.

Vinifi cação | Winemaking: Desengace total, maceração pelicular suave 
e prolongada, com fermentação alcoólica a 28º. Total destemming, smooth and 
prolonged skin maceration, with alcoholic fermentation at 28º

Maturação | Maturation: Estágio de 12 meses em barricas de 500ltr de carvalho 
francês e  de 12 meses de estágio em garrafa. 12 months aging in 500ltr French oak 
barrels and 12 months aging in bottle fermentation at 28º.

Longevidade | Longevity: 5 anos. 5 years.

Sugestão de consumo | Food pairing: Excelente como entrada e 
acompanha bem pratos de peixe e carne assados. Excellent as a starter and goes 
well with roasted fish and meat dishes.

Temp de consumo | Consumption temperature: 14 a 16ºC


