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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 
 
 
 
 
    
    
EnologiaEnologiaEnologiaEnologia    
    

 DOC DOC DOC DOC –––– RESERVA  RESERVA  RESERVA  RESERVA (Denominação de Origem Protegida)(Denominação de Origem Protegida)(Denominação de Origem Protegida)(Denominação de Origem Protegida)    
Vinho Biológico 
Sativa Sativa Sativa Sativa –––– PT PT PT PT----BIOBIOBIOBIO----03030303    
Das nossas vinhas na Serra d’Ossa, de castas nativas do Alentejo cultivadas de 
modo sustentável e natural, seleccionamos um pequeno lote de 
características superiores que estagiou durante um ano em barricas 
recuperadas de carvalho francês. 
Marcado pela expressão do terroir que o originou, este Reserva afirma-se, de 
corpo e alma, Naturalmente AlentejoNaturalmente AlentejoNaturalmente AlentejoNaturalmente Alentejo.  
2012012012013333    
Tinto - Reserva 
Portugal, AlenPortugal, AlenPortugal, AlenPortugal, Alentejo, Subtejo, Subtejo, Subtejo, Sub----Região de BorbaRegião de BorbaRegião de BorbaRegião de Borba    
Monte da Tapada Nova, Estremoz, Alentejo 
Trincadeira (70%); Alfrocheiro Preto (20%); AragonTrincadeira (70%); Alfrocheiro Preto (20%); AragonTrincadeira (70%); Alfrocheiro Preto (20%); AragonTrincadeira (70%); Alfrocheiro Preto (20%); Aragonês (10%).ês (10%).ês (10%).ês (10%).     
4 ha 
XistososXistososXistososXistosos    
2.690 garrafas de 0,75 l (448 caixas 6grf) e 240 garrafas numeradas de 1,5 l
Vinho de aromas a frutos vermelhos, notas de amora e ervas aromáticas.Vinho de aromas a frutos vermelhos, notas de amora e ervas aromáticas.Vinho de aromas a frutos vermelhos, notas de amora e ervas aromáticas.Vinho de aromas a frutos vermelhos, notas de amora e ervas aromáticas.        
Na boca tem fruta madura, cremoso e envolvente com um final ligeiramente Na boca tem fruta madura, cremoso e envolvente com um final ligeiramente Na boca tem fruta madura, cremoso e envolvente com um final ligeiramente Na boca tem fruta madura, cremoso e envolvente com um final ligeiramente 
tostado de barrica.tostado de barrica.tostado de barrica.tostado de barrica.        
FrescoFrescoFrescoFresco,,,, com um bom equilíbrio, revela taninos sedosos e um bom volume com um bom equilíbrio, revela taninos sedosos e um bom volume com um bom equilíbrio, revela taninos sedosos e um bom volume com um bom equilíbrio, revela taninos sedosos e um bom volume....    
17-18 ºC 
VVVVindima manual, para caixas de 16indima manual, para caixas de 16indima manual, para caixas de 16indima manual, para caixas de 16 kg kg kg kg, por casta e por talh, por casta e por talh, por casta e por talh, por casta e por talhãoãoãoão....    A vindima A vindima A vindima A vindima 
decorreu entre decorreu entre decorreu entre decorreu entre 24 de Setembro e 8 de Out24 de Setembro e 8 de Out24 de Setembro e 8 de Out24 de Setembro e 8 de Outubro,ubro,ubro,ubro, As uvas As uvas As uvas As uvas, ap, ap, ap, após corte,ós corte,ós corte,ós corte, foram  foram  foram  foram 
imediatamente transportadas nas caixas para a adega.imediatamente transportadas nas caixas para a adega.imediatamente transportadas nas caixas para a adega.imediatamente transportadas nas caixas para a adega.    
Logo após a chegada das uvas à adega as mesmas foram desengaçadas e 
fermentadas em cuba largar a temperaturas controladas baixas.  
Estagiou 12 meses em barricas de Carvalho Francês. 
 
Adequado para vegetarianos e vegans (elaborado sem a adição de 
compostos de origem animal). 
 
Joachim Roque e Joachim Roque e Joachim Roque e Joachim Roque e Pedro Mendes (Vinivista)Pedro Mendes (Vinivista)Pedro Mendes (Vinivista)Pedro Mendes (Vinivista)    
    
    

 

 

   

 

 

 
DADOSDADOSDADOSDADOS    
ANALÍTICOSANALÍTICOSANALÍTICOSANALÍTICOS    
 
Álcool:Álcool:Álcool:Álcool: 13,6 % 
Ph:Ph:Ph:Ph: 3,53 
Acidez Total:Acidez Total:Acidez Total:Acidez Total: 4,8 

 EMBALAMENTOEMBALAMENTOEMBALAMENTOEMBALAMENTO    
 
Engarrafado na Engarrafado na Engarrafado na Engarrafado na 
propriedade em propriedade em propriedade em propriedade em AbrilAbrilAbrilAbril    de de de de 
2012012012015555    
 
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: 
560026926805 
 
AVIN:AVIN:AVIN:AVIN: 0847892589059 

  
 
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:    
 15600269268023 

  
 
QuanQuanQuanQuant.t.t.t. de caixa/ palete: de caixa/ palete: de caixa/ palete: de caixa/ 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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