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 ClassificaçãoClassificaçãoClassificaçãoClassificação    
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    
    
    
LLLLicenicenicenicençaçaçaça V V V V----Label Label Label Label     

 Vinho Vinho Vinho Vinho de Talha de Talha de Talha de Talha ----    DOC Alentejo (Denominação de Origem Protegida)DOC Alentejo (Denominação de Origem Protegida)DOC Alentejo (Denominação de Origem Protegida)DOC Alentejo (Denominação de Origem Protegida)    
Vinho Biológico / Vinho Vegan  
Sativa Sativa Sativa Sativa –––– PT PT PT PT----BIOBIOBIOBIO----03030303 /Suissveg /Suissveg /Suissveg /Suissveg    
Como acreditamos que a vida se faz de experiências únicas, convidamo-lo a 
ver o vinho de um ponto de vista diferente. Espreite para o interior da talha e 
aprecie como os romanos o faziam há mais de 2000 anos. Feito a partir de 
uvas biológicas, de forma natural, sem madeira, nasce este vinho de sabor 
antigo, certificado como Vinho de Talha, que é, Naturalmente…Alentejo. 
2015201520152015    
Tinto  
Portugal, Alentejo, SubPortugal, Alentejo, SubPortugal, Alentejo, SubPortugal, Alentejo, Sub----Região de BorbaRegião de BorbaRegião de BorbaRegião de Borba    
Monte da Tapada Nova, Estremoz, Alentejo 
Trincadeira (75%), Alfrocheiro (15%) Trincadeira (75%), Alfrocheiro (15%) Trincadeira (75%), Alfrocheiro (15%) Trincadeira (75%), Alfrocheiro (15%) e Aragone Aragone Aragone Aragonezezezez (15%) (Castas nativas  (15%) (Castas nativas  (15%) (Castas nativas  (15%) (Castas nativas 
portuguesas)portuguesas)portuguesas)portuguesas)    
4 ha 
XistososXistososXistososXistosos    
4.000 garrafas de 0,75l 
Aroma elegante e complexo de fruta madura, amoras, ameixa, notas de chá e Aroma elegante e complexo de fruta madura, amoras, ameixa, notas de chá e Aroma elegante e complexo de fruta madura, amoras, ameixa, notas de chá e Aroma elegante e complexo de fruta madura, amoras, ameixa, notas de chá e 
rosmaninho. Na boca tem frutos silvestres, taninos finos e longos, frescura rosmaninho. Na boca tem frutos silvestres, taninos finos e longos, frescura rosmaninho. Na boca tem frutos silvestres, taninos finos e longos, frescura rosmaninho. Na boca tem frutos silvestres, taninos finos e longos, frescura 
bem bem bem bem presentepresentepresentepresente....    
16 - 18 ºC 
A escolha do dia de vindima foi muito criteriosa em função da casta, do solo A escolha do dia de vindima foi muito criteriosa em função da casta, do solo A escolha do dia de vindima foi muito criteriosa em função da casta, do solo A escolha do dia de vindima foi muito criteriosa em função da casta, do solo 
e da exposição da parcela. A vindima manual, para caixas de e da exposição da parcela. A vindima manual, para caixas de e da exposição da parcela. A vindima manual, para caixas de e da exposição da parcela. A vindima manual, para caixas de 20 kg ocorreu 20 kg ocorreu 20 kg ocorreu 20 kg ocorreu 
nos dias 11, 19 e 26 de Setembro de 2015.  nos dias 11, 19 e 26 de Setembro de 2015.  nos dias 11, 19 e 26 de Setembro de 2015.  nos dias 11, 19 e 26 de Setembro de 2015.      
Na adega, as uvas após desengace e ligeiro esmagamento, foram a fermentar, 
de forma natural, em talhas de barro antigas de 1.200 l de capacidade. 
Diariamente e até ao final da fermentação as massas foram calcadas várias 
vezes ao dia. O vinho e as massas permaneceram na talha até dia 22 de 
Dezembro (após o dia de S. Martinho - 11 de Novembro) e foi filtrado 
naturalmente pelas massas da “mãe”. O Vinho ficou a repousar em cuba 
fechada, não tendo qualquer estágio em barrica, cumprindo desta forma, a 
tradição e as disposições regulamentares necessárias para a sua certificação 
como VINHO DE TALHA.   
 
Adequado para vegetarianos e vegans. (elaborado sem a adição de Adequado para vegetarianos e vegans. (elaborado sem a adição de Adequado para vegetarianos e vegans. (elaborado sem a adição de Adequado para vegetarianos e vegans. (elaborado sem a adição de 
compostos de origem animal).compostos de origem animal).compostos de origem animal).compostos de origem animal).    
    
EU-P067001 

 

 

 

 
DADOSDADOSDADOSDADOS    
ANALÍTICOSANALÍTICOSANALÍTICOSANALÍTICOS    
 
ÁlcoolÁlcoolÁlcoolÁlcool: 14% 
PhPhPhPh: 3,58 
Acidez TotalAcidez TotalAcidez TotalAcidez Total: 5,4 

 

 

 EMBALAMENTOEMBALAMENTOEMBALAMENTOEMBALAMENTO    
 
 
Engarrafado na Engarrafado na Engarrafado na Engarrafado na 
propriedade em propriedade em propriedade em propriedade em 26 de 26 de 26 de 26 de 
Novembro 2016Novembro 2016Novembro 2016Novembro 2016    
 
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: 
5600269268033 
 
AVIN:AVIN:AVIN:AVIN: 
0476426071236 

  
 
 
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. (Kg):Peso Bruto da Cx. (Kg):Peso Bruto da Cx. (Kg):Peso Bruto da Cx. (Kg): 
7,730 Kg  
 
EAN SCC Caixa:EAN SCC Caixa:EAN SCC Caixa:EAN SCC Caixa:  
15600269268030 

  
 
 
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 
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