
MARQUESA DE ALORNA  TINTO 2016

VINIFICAÇÃO 

Colheita manual das uvas em modo de produção integrada para caixas de 18 kg. Desengace total com 
esmagamento suave, inoculação com leveduras selecionadas e remontagens curtas durante a 
fermentação alcoólica. Prensagem a baixa pressão de modo a extrair apenas os taninos mais finos. Após 
a fermentação malolática ainda em cubas de inox, o vinho estagia em barricas novas de carvalho francês 
durante 14 meses. É feito  o lote e de seguida o enchimento. Estagia em garrafa durante 12 meses.

PROVA

• Cor vermelho profundo;
• Aroma intenso sobressaindo notas florais e fruta bem madura envolvidas por chocolate e 
pimenta branca fruto do estágio em barrica;
• A boca elegante e viva é complementada por taninos finos bem integrados onde se sentem as 
notas aromáticas. Final longo e distinto.

PARÂMETROS ANALÍTICOS

TEOR ALCOÓLICO: 14% Vol. – ACIDEZ TOTAL: 6,3 g/l – pH: 3,5 | Contém sulfitos.

CÓDIGO DE BARRAS

Unidade 0,75 l – 5601766300165 | Caixa 3 unidades x 0,75 l - 35601766300166

EMBALAGEM

Caixas de madeira de 3 garrafas x 0,75 l / 80 caixas por palete | Peso Garrafa: 2 kg | Peso Caixa: 6,5 kg

BOAS PRÁTICAS DE TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

Para evitar alterações precoces nas características organolépticas e físico-químicas de um vinho, 
este deverá ser transportado e armazenado em boas condições ambientais, nomeadamente de 
temperatura (10 – 18ºC) e de humidade relativa (50 – 80%).

Marquesa de Alorna resulta de condições climatéricas singulares e da 
seleção das melhores castas em cada ano. Deram origem a esta 
colheita de 2016 cinco castas oriundas de vinhas velhas da Charneca 
com produções baixas por hectare e da zona de transição entre a 
Lezíria e a Charneca.

Servir a
16 - 18ºC

Consumir no imediato 
ou nos próximos 15 anos

DOC do Tejo

Charneca
Argilo-Arenoso

Cabrito no forno,
Pratos de caça,
Pratos condimentados
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Um Inverno tardio e seco, chuvas na Primavera com temperaturas 
elevadas para a estação e calor extremo nos meses de Julho e Agosto, 
atrasaram a maturação das uvas em cerca de duas semanas. Ano muito 
exigente a nível técnico, resultando em vinhos de grande qualidade.
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