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 OUTEIROS ALTOS Branco de Uvas Tintas 
    
    

 

     
Certificação 
Ent. CertificadoraEnt. CertificadoraEnt. CertificadoraEnt. Certificadora    
Filosofia 
 
 
 
 
 
AnoAnoAnoAno 
Tipo 
PaísPaísPaísPaís    
Origem 
CastasCastasCastasCastas    
Área 
SolosSolosSolosSolos    
Produção  
Notas de ProvaNotas de ProvaNotas de ProvaNotas de Prova    
 
 
Temp. Consumo 
VindimaVindimaVindimaVindima     
 
 
 
 
 
Vinificação 
  
 
 
OutrosOutrosOutrosOutros    
    
    
LicençaLicençaLicençaLicença V V V V----Label Label Label Label     
    
 
 

     
Vinho Biológico / Vinho Vegan 
Sativa Sativa Sativa Sativa –––– PT PT PT PT----BIOBIOBIOBIO----03030303 / Swissveg / Swissveg / Swissveg / Swissveg    
Na vindima de 2016 seleccionámos um pequeno lote de uvas tintas. 
Procurámos nestas uvas a sua essência e, literalmente, despimo-las para a 
revelar. Levamos até si este vinho branco (?) de uvas tintas (!) para que 
descubra a dicotomia preto/branco que se esconde nesta garrafa.  
Da vontade e da entrega dos seus criadores nasce este vinho branco 
biológico que se afirma, de modo singular, Naturalmente… Alentejo. 
2016201620162016    
Branco de Uvas Tintas 
Portugal, Alentejo, SubPortugal, Alentejo, SubPortugal, Alentejo, SubPortugal, Alentejo, Sub----Região de BorbaRegião de BorbaRegião de BorbaRegião de Borba    
Monte da Tapada Nova, Estremoz, Alentejo 
AragonêsAragonêsAragonêsAragonês ( ( ( (70%) e Alfrocheiro (30%)70%) e Alfrocheiro (30%)70%) e Alfrocheiro (30%)70%) e Alfrocheiro (30%)        
4 ha 
XistososXistososXistososXistosos    
4.000 Garrafas  
Aromas vivos, notas de ervas aromáticas onde sobressaem os chás, Aromas vivos, notas de ervas aromáticas onde sobressaem os chás, Aromas vivos, notas de ervas aromáticas onde sobressaem os chás, Aromas vivos, notas de ervas aromáticas onde sobressaem os chás, 
mentas e tomilhos. mentas e tomilhos. mentas e tomilhos. mentas e tomilhos.     
Na boca tem fruta como a pêra e alperce, complexo. Com um final longo e Na boca tem fruta como a pêra e alperce, complexo. Com um final longo e Na boca tem fruta como a pêra e alperce, complexo. Com um final longo e Na boca tem fruta como a pêra e alperce, complexo. Com um final longo e 
persistente. persistente. persistente. persistente.     
UUUUm vinho desafiador em todos os aspectos. Surpreendente.m vinho desafiador em todos os aspectos. Surpreendente.m vinho desafiador em todos os aspectos. Surpreendente.m vinho desafiador em todos os aspectos. Surpreendente.    
10 - 12 ºC    
Na vinha escolhemos quais os talhões e castas para fazer este branco de Na vinha escolhemos quais os talhões e castas para fazer este branco de Na vinha escolhemos quais os talhões e castas para fazer este branco de Na vinha escolhemos quais os talhões e castas para fazer este branco de 
uvas tintas. Escolheuuvas tintas. Escolheuuvas tintas. Escolheuuvas tintas. Escolheu----se um pequeno talhão de Aragonês que se localiza se um pequeno talhão de Aragonês que se localiza se um pequeno talhão de Aragonês que se localiza se um pequeno talhão de Aragonês que se localiza 
na parcela “Vinha da Eira”, junto à velha eirana parcela “Vinha da Eira”, junto à velha eirana parcela “Vinha da Eira”, junto à velha eirana parcela “Vinha da Eira”, junto à velha eira. O Alfrocheiro, foi colhido nas . O Alfrocheiro, foi colhido nas . O Alfrocheiro, foi colhido nas . O Alfrocheiro, foi colhido nas 
primeiras linhas da parcela “Vinha Velha”, junto à ribeira. primeiras linhas da parcela “Vinha Velha”, junto à ribeira. primeiras linhas da parcela “Vinha Velha”, junto à ribeira. primeiras linhas da parcela “Vinha Velha”, junto à ribeira. A vindima A vindima A vindima A vindima manual manual manual manual 
para caixas de para caixas de para caixas de para caixas de 20 kg, 20 kg, 20 kg, 20 kg, decorreudecorreudecorreudecorreu,,,,    em vários dias, 11, 19, 20 de Setembro e 3 em vários dias, 11, 19, 20 de Setembro e 3 em vários dias, 11, 19, 20 de Setembro e 3 em vários dias, 11, 19, 20 de Setembro e 3 
de Outubro, garantindo desta forma a colheita de fruta de excelente de Outubro, garantindo desta forma a colheita de fruta de excelente de Outubro, garantindo desta forma a colheita de fruta de excelente de Outubro, garantindo desta forma a colheita de fruta de excelente 
qualidade e no ponto óptimo de maturação. qualidade e no ponto óptimo de maturação. qualidade e no ponto óptimo de maturação. qualidade e no ponto óptimo de maturação.     
As uvas foram transportadas imediatamente para a adega onde foram 
desengaçadas e vertidas directamente para a prensa hidráulica vertical. 
Não houve qualquer prensagem e apenas o mosto que escorreu foi a 
fermentar em cubas inox à temperatura de 16ºC.     
 
Adequado para vegetarianos/vegans (elaborado sem adição de produtos Adequado para vegetarianos/vegans (elaborado sem adição de produtos Adequado para vegetarianos/vegans (elaborado sem adição de produtos Adequado para vegetarianos/vegans (elaborado sem adição de produtos 
de origem animal).de origem animal).de origem animal).de origem animal).    
EU-P067001 
    

 

 

     

 
DADOSDADOSDADOSDADOS    
ANALÍTICOSANALÍTICOSANALÍTICOSANALÍTICOS    
 
Álcool:Álcool:Álcool:Álcool: 12,8 % 
PhPhPhPh: 3,02 
Acidez ToAcidez ToAcidez ToAcidez Toalalalal: 7,35 

 EMBALAMENTOEMBALAMENTOEMBALAMENTOEMBALAMENTO    
 
 
Engarrafado na Engarrafado na Engarrafado na Engarrafado na 
propriedade em propriedade em propriedade em propriedade em 
Fevereiro de 2017Fevereiro de 2017Fevereiro de 2017Fevereiro de 2017    
 
Rolha de cortiça 100% Rolha de cortiça 100% Rolha de cortiça 100% Rolha de cortiça 100% 
naturalnaturalnaturalnatural    
 
Garrafa:Garrafa:Garrafa:Garrafa: 750 ml.  
 
EAN Uni:EAN Uni:EAN Uni:EAN Uni: 
5600269268088 
 
AVIN:AVIN:AVIN:AVIN: 
0973028227134 

  
 
 
Quantidade de Quantidade de Quantidade de Quantidade de 
grfs/caixa:grfs/caixa:grfs/caixa:grfs/caixa:    
 
 6 x 750 ml deitadas 
 
Dimensões da caixa:Dimensões da caixa:Dimensões da caixa:Dimensões da caixa:    
 335 x 245 x 165 mm 
 
Peso Bruto da Cx. Peso Bruto da Cx. Peso Bruto da Cx. Peso Bruto da Cx. 
(Kg):(Kg):(Kg):(Kg):  7,730 Kg  
 
EAN SCC Caixa:EAN SCC Caixa:EAN SCC Caixa:EAN SCC Caixa:  
15600269268047 
 

  
 
 
Quantidade de caixa/Quantidade de caixa/Quantidade de caixa/Quantidade de caixa/    
 palete: palete: palete: palete: 
80cx/480garrafas ou 
100cx/600garrafas 
 
Peso da palete (Kg):Peso da palete (Kg):Peso da palete (Kg):Peso da palete (Kg):  
630 kg ou 780 kg 
 
Dimensões da palete Dimensões da palete Dimensões da palete Dimensões da palete 
(europalete): (europalete): (europalete): (europalete):     
1.20*0.80*1.40 altura 
ou  
1.20*0.80*1.80 altura 

 
 


