
Especificações Técnicas 

Vinificação
Uvas colhidas manualmente para caixas de 12Kg e criterio-
samente selecionadas na mesa de escolha. A fermentação 
ocorreu em lagar a temperatura controlada com várias pisas 
durante o todo o processo. Estágio de 14 meses em barricas 
novas de carvalho francês.

Notas de Prova
Um vinho que encantou desde a sua primeira colheita. Hoje 
numa versão mais adulta e afinada, o Malhadinha tinto 
continua a ser igual a ele mesmo, um grande vinho. Enquan-
to novo mostra a excelência da fruta bem suculenta, fresca 
e a pingar de sabor, com todo aquele vigor da juventude que 
se deixa embalar pelo belíssimo trabalho com a barrica, 
dando notas de ligeira baunilha, especiarias, chocolate preto 
e ponta de balsâmico a dar um extra de frescura. Amplo e 
bem estruturado na boca, a fruta destaca-se num conjunto 
distinto e cheio de sabor, com um final ligeiramente seco a 
pedir pratos de bom tempero.

Engarrafamento . Maio 2017

Produção . 18352 Garrafas 0.75L  |  300 Magnums

Teor de Álcool . 15%  |  PH . 3.62

Acidez Total: 5.7g/l em ácido tartárico

Região . Alentejo / Albernoa

Classificação . Vinho Regional Alentejano

Tipo . Tinto  |  Colheita . 2015

Castas . Alicante Bouschet 40%, Touriga Ncional 25%,
Syrah 20%, Tinta Miúda 15%

Área da Vinha . 35 Hectares    |    Tipo de Solo . Xistoso

Palete (euro)
Caixas/camada: 10   |   Camadas/palete: 8
Peso (kg): 920
Comp . 1,20m  |  Larg . 0,80m  |  Alt . 1,70m

Garrafa . Capacidade (l): 0,76
Modelo . Bordalesa Pesada
Dimensões (cm) . Ø 7,8 x (a) 31,5   |  Peso (kg) . 1,48
Código de barras EAN (grf) . 5600361360475

Caixa . Dimensões (cm): (c) 33,5 x (l) 27,8 x (a) 19
Peso (kg): 11,5  |  Nº garrafas: 6
Código de barras ITF (cx): 15600361360182

Palete (euro)
Caixas/camada: 10   |   Camadas/palete: 12
Peso (kg): 600
Comp . 1,20m  |  Larg . 0,80m  |  Alt . 1,50m

Caixa . Dimensões (cm): (c) 33,5 x (l) 27,3 x (a) 11
Peso (kg): 5  |  Nº garrafas: 3
Código de barras ITF (cx): N/A


