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VINHA LONGA RESERVA
2018
VINHO TINTO | RED WINE

ALC. 14% VOL.
750 ML

Região | Region: Alentejo

Classificação | Classification: Regional Alentejano Reserva

Tipo | Type:
Álcool | Alcohol:

Vinho Tinto | Red Wine

14% vol.

Castas | Grape Varieties: 60% Aragonez + 20% Touriga
Nacional + 20% Touriga Franca

Vinificação | Winemaking: Esmagamento com desengace
total, fermentação alcoólica a 26ºC e maceração pelicular 
prolongada. 12 meses em barricas de carvalho francês e 6 
meses em garrafa.
Crushing with total destemming, alcoholic fermentation at 
26º C and extended skin maceration. 12 months in French 
oak barrels and 6 months in bottle.

Notas de Prova | Tasting: Cor violácea. Intenso e comple-
xo onde predominam as notas florais, composta de frutos 
vermelhos, cassis, tostados, tabaco fino e nuances espe-
ciadas. Complexo, é harmonioso com notória persistência e 
estrutura que lhe confere longevidade.
Violaceous colour. Intense and complex predominantly 
floral notes, red fruit jam, cassis, toasted, fine tobacco, and 
spicy nuances. Complex, it is harmonious with a flagrant 
aftertaste and structure that gives it longevity.

Sugestão de Consumo | Food Pairing: Acompanha bem
carnes vermelhas estufadas ou assadas no forno, caça e 
queijos bem estruturados. Consumir a 18º.
Serve with stewed or roasted red meats, game, and well-s-
tructured cheeses. Serve at 18º.

Acondicionar em lugar fresco e humidade moderada ao abrigo da luz. Não é aconselhável o 
consumo a grávidas e menores de idade. Contém sulfitos.

Store in a cool place, of moderate humidity and protected from the light. Not advisable for preg-
nant women and minors. Contains sulphites.
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